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Lista temelor propuse pentru 
 

DISERTAŢII 

ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 

 

Nr. 

crt. 

Conducător ştiinţific Tema propusă 

1.  Conf.dr.ing.Gherghel Sabina Mentenanţa Industrială 

 Metode operaţionale de măsurare a eficienţei 

managementului producţiei.  

Managementul operaţional al sistemelor de producţie. 

 

 

 

Metoda Just in Time – condiţie esenţială a 

competitivităţii. 

Studiu privind managementul riscului la nivelul 

societăţilor industriale de profil. 

2.  Conf.dr.ing. Indrie Liliana Promovarea textilelor inteligente pe Internet. 

Proiectarea in Gemini CAD a unei tapițerii pentru o 

canapea cu 2 locuri. 
Proiectarea în MS Access a unei baze de date pentru 

articole de îmbrăcăminte realizate într-un atelier de 

croitorie. 

3.  Ş.l.dr.ing. Oana Dorina Revalorificarea materialelor textile prin tehnologii 

neconvenţionale. 

Diversificarea structurilor ţesute în vederea îmbunătăţirii 

parametrilor estetici de funcţionalitate prin diverse 

metode de proiectare. 
Studiul materialelor textile ecologice de origine animală. 

Studiul materialelor textile ecologice de origine vegetală. 

4.  Ş.l.dr.ing. Oana Ioan Îmbunătățirea controlului interfazic în vederea 

eficientizării calității produselor. 

 Îmbunătățirea calității produselor confecționate din punct 

de vedere estetic astfel încât întreprinderea să reprezinte 

un brand recunoscut la nivel internațional. 

 Îmbunătățirea asigurării calității proceselor în confecții 

textile. 

Calitatea confecțiilor și marketingul (pentru diferite 

sortimente). 

Calitatea confecțiilor și marketingul (pentru diferite 

sortimente). 

 Reproiectarea unor produse de îmbrăcăminte în vederea 

reducerii consumurilor de materii prime pentru 

efieficientizarea producției. 



Reproiectarea unor produse de îmbrăcăminte în vederea 

îmbunătățirii tehnologiei de realizare pentru creșterea 

calității 

Proiectarea unei linii tehnologice flexibile pentru 

realizarea diferitelor sortimente de produse. 

5.  Ş.l.dr.ing. Albu Adina-

Victoria 

Strategia de produs a firmei. Studiu de caz: Mussete 

Strategia de promovare a unei firme. Studiu de caz: 

Lacoste 

Strategii de marketing pentru promovarea produselor de 

îmbrăcăminte și încălțăminte  

 

Planul de marketing la o firmă. 

Organizarea unei campanii de promovare a vânzărilor. 

 

Elaborarea strategiei de marketing. Studiu de caz: Tomi 

Hilfiger 

Modalităţi de promovare pe internet. Studiu de caz: 

Benvenutti 

Politica de distribuție. canale de distribuție pentru  

produsele de încălțăminte 

Politica de produs la firma Chanel 

6.  Conf.dr.ing. Cuc Maria 

Sunhilde 

Pilonul ecologic al dezvoltarii durabile. Studiu de caz: 

Nike 

Pilonul social al dezvoltarii durabile. Studiu de caz: 

Inditex 

7.  Ş.l.dr.ing. Doble Liliana Corespondenţa flexibilitate – automatizare la o Societate 

Comercială. 

Promovarea pe  piața a produselor de îmbrăcăminte la SC 

Creative Style. 

Sistemul logistic in cadrul întreprinderi SC Mondo Style 

Aurora. 

Tendinţe moderne în logistica  unei Societăţi Comerciale. 

8.  Ş.l.dr.ing. Porav Viorica Influența aplicării tratamentelor de finisare a materialelor 

textile, asupra parametrilor de confort - studii 

comparative. 

 Studiu comparativ privind asigurarea parametrilor de 

confort, prin utilizarea materialelor textile naturale, 

respectiv sintetice, în industria confecțiilor textile. 
 
Microclimatul interior al produselor vestimentare și 

factorii de influență asupra parametrilor de confort și 

asupra funcțiilor produselor vestimentare. 

factorii de influenta asupra parametrilor de confort si 

asupra functiilor produselor vestimentare. 

 

 

9.  Ş.l.dr.ing. Secan Cristina Evaluarea calității privind articolele de marochinărie.  

Cercetări privind  evalurea calității tălpilor pentru 

încălțăminte. 

 

Cercetări  privind calitatea tălpilor realizate în matrițe. 

Cercetări privind auditul calității privind realizarea 

produselor din piele. 



Cercetari privind calitatea încălțămintei obținută din 

înlocuitori din piele. 

 Cercetări privind calitatea și obținerea produselor de 

tapițerie. 

 Studiu privind  parametrii  care influențează  lipirea 

tălpilor la încălțămintea în sistem IL. 

 Studiu privind  tehnologia de obținere și de finisare a 

tălpilor din piele. 

Aspecte privind calitatea și confortul articolelor din piele 

și înlocuitori din piele. 

 

* NOTĂ: la propunerea studenţilor tabelul poate fi completat şi cu alte teme 
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