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Lista temelor propuse pentru 

PROIECTUL DE DIPLOMĂ 
ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 

Nr. 

crt. 
Conducător ştiinţific Tema propusă 

Tema I – Partea tehnică 

1.  

Ş.l.dr.ing. Porav Viorica 

Proiectarea constructiv - tehnologică a unui produs multistratificat, cu 
sprijin pe umeri, pentru femei. 
Proiectarea constructiv - tehnologică a unui produs multistratificat, cu 
sprijin pe umeri, pentru bărbaţi. 

Proiectarea constructivă a unei familii de modele diferite, 
multistratificate, obţinute prin modificarea aceluiaşi tipar de bază. 

2.  

Ş.l.dr.ing. Oana Dorina 

Analiza structurilor textile ţesute şi proiectarea produselor de 
îmbrăcăminte pentru copii cu vârsta între 0 şi 3 ani, în funcţie de 
parametrii igienico-sanitari şi de confort standardizaţi 
Analiza structurilor textile ţesute şi proiectarea produselor de 
îmbrăcăminte pentru sezonul primăvară – vară în funcţie de 
parametrii de funcţionalitate şi întreţinere. 

3.  Ş.l.dr.ing. Oana Ioan Proiectarea tehnologică a unui produs vestimentar pentru sezonul 
toamna - iarnă(model propus de către student) 

4.  

Ş.l.dr.ing. Albu Adina 

Proiectarea constructiv-tehnologică a unui sortiment de pantofi 
eleganţi pentru femei, în sistem de confecţie IL. 

Proiectarea constructiv-tehnologică a unui sortiment de pantofi  
pentru bărbaţi, în sistem de confecţie IL. 
Proiectarea constructivă a unor produse de marochinărie croșetate de 
mână. 

5.  

Ş.l.dr.ing.Bohm Gabriella 

Proiectarea structurală a produsului ......... pentru ......., realizat în 
structură ...................., utilizând maşina de tricotat............. 
Reproiectarea tehnologică şi constructivă a unui produs de 
îmbrăcăminte exterioară pentru.........destinat sezonului ..................., 
realizat pe maşina rectilinie de tricotat ............................. 
Reproiectarea constructivă a unui produs de îmbrăcăminte exterioară 
pentru.........destinat sezonului ..................., realizat pe maşina 
circulară de tricotat ............................. 

6.  
Ş.l.ing.dr.ec. Tripa 

Simona 

Sa se proiecteze un tricot jacard neplin in 3 culori realizat din bumbac 
ecologic cu finetea Ttex =2*32 avand ca destinatie realizarea unor 
produse de imbracaminte exterioara pentru sezonul primavara –
toamna 

7.  

Ş.l.dr.ing. Secan Cristina 

Proiectarea constructiv-tehnologică a unui produs de încălţăminte tip 
mocasin pentru femei.  
Proiectarea constructiv-tehnologică a unui produs de încălțăminte de 
tip pantof pentru femei în sistem IL. 



Proiectarea constructiv-tehnologică a unui produs de încălțăminte tip 
gheată pentru copii, în sistem IL. 

Proiectarea constructiv-tehnologică a unui produs de încălțăminte tip 
pantof pentru copii, în sistem IL. 
Proiectarea constructiv-tehnologică a unui produs de încălțăminte tip 
pantof pentru bărbați, în sistem CB. 

8.  Ş.l. dr. ing. Şuteu Marius Proiectarea  constructivă a unui produs din industria textilă folosind 
sisteme CAD 

9.  Ș.l. dr.ing. Doble Liliana Îmbunătățirea aspectului produselor vestimentare. Reinterpretarea 
produsului prin brodat, printat utilizând programe specificice. 

  
Tema a II-a – Partea economică 

1.  

Conf.dr.ing.Gherghel 

Sabina 

Politici manageriale de diversificare a producţiei la firma ....Shoes.  
Studiu privind procesele de producție și concepție a unei firme de 
profil. 
Managementul producției unei întreprinderi de tricotaje.  

Coordonarea proceselor de producție într-o societate de profil.  

Programarea şi urmărirea programelor de producţie. Studiu de caz la 
SC….GIULIANO SRL  
Organizarea producţiei pe comenzi. Studiu de caz la SC. OLAH SRL 
Salonta 

2.  

Conf.dr.ing. Indrie 

Liliana 

Proiectarea unei pagini web de prezentare a articolelor de încălţăminte  
Proiectarea in Ms Access a unei baze de date  pentru evidenţa 
clientilor la o firma 
Proiectarea unui sistem informatic de gestiune a materialelor pentru o 
firmă producătoare de articole din piele şi înlocuitori 
World Wide Web-ul - punctul de pornire a unei afaceri virtuale 

3.  

Conf.dr.ing. ec. Cuc 
Sunhilde 

Evaluarea şi îmbunătăţirea performanţelor IMM-urilor, în scopul 
creşterii competitivităţii acestora 
Cercetări strategice privind implicaţiile ştiinţei consumatorului asupra 
mediului socio-economic din România 
Dezvoltarea unei culturi organizaţionale orientate spre inovare în 
cazul IMM-urilor din România în scopul îmbunătăţirii competitivităţii 
acestora 
Industria de textile – confecţii din Romania în context european şi 
mondial. Elemente strategice privind creşterea competitivităţii 
sectorului în condiţiile concurenţei pe piaţa naţională şi globală 
Strategii manageriale de dezvoltare a motivaţiei în muncă la angajații 
din domeniul textile/pielărie. 

4.  Ş.l. dr. ing. Şuteu Marius-
Darius 

Proiectarea unor aplicaţii visual C pentru activitatea de control-
recepţie 
Asigurarea securităţii informaţiei în reţelele de calculatoare. 

5.  Ș.l dr.ec. Andreescu 
Nicoleta 

Modalităţi de promovare pe internet. Studiu de caz ... 
Elaborarea strategiei de marketing. Studiu de caz ... 

6. Ş.l.ing.dr.ec. Tripa 
Simona 

Studiu privind etichetarea ecologica a produselor textile. 

Director Departament, 
Ş.l.dr. ing. ADINA-VICTORIA ALBU 

 

 

Actualizare aprobată în ședința Consiliului Facultății IEMI din 17.03.2017. 
 

Decan, 
Conf.dr.ing. GABRIEL BENDEA 


