
 
UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTUL DE TEXTILE PIELĂRIE ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL 

 
 
 
 
  

LISTA CUPRINZÂND TEMELE PROIECTELOR DE DIPLOMĂ  
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 Programe de studii:  
TEHNOLOGIA TRICOTAJELOR ŞI CONFECŢIILOR (TTC) 

INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ (IEI) 
 
 
 

TEHNOLOGIA TRICOTAJELOR ŞI CONFECŢIILOR (TTC) 
 

Nr. crt. Titlul temei Coordonator ştiinţific 

1 
Analiza variației necesarului de materie primă în funcție 
de tipul firului utilizat la realizarea unui tricot inteloc. 1 
student 

Ş.l.ing.dr.ec. Tripa Simona 2 
Analiza variației consumului de materie primă în funcție 
de numărul de fire utilizate la realizarea unui tricot lincs 
derivat. 1 student 

3 

Analiza influenței raportului de ancorare a firului de 
căptușeală asupra consumului de materie primă în cazul 
tricotului glat cu fire suplimentare de căptușeală. 1 
student 

4 
Proiectarea constructiv - tehnologică pentru un produs 
de îmbrăcăminte. Studiu de caz pentru modelul ales.  
1 student 

Ş.l. dr.ing. Oana  Ioan 

5 
Proiectarea  constructiv -  tehnologică a unui produs 
vestimentar. Studiu de caz pentru modelul ales. 
 1 student 

6 

Proiectarea tehnologică şi constructivă a unui produs de 
îmbrăcăminte exterioară pentru copii, destinat sezonului 
toamnă-iarnă, realizat pe mașina de tricotat SHIMA 
SEIKI. 1 student 

Ş.l. dr.ing.Bohm Gabriella 

7 

Proiectarea tehnologică şi constructivă a unui produs de 
îmbrăcăminte exterioară pentru femei, rochie, destinat 
sezonului rece, realizat pe maşina de tricotat STOLL. 1 
student 

 



8 

Proiectarea tehnologică și constructivă a unui produs de 
îmbrăcăminte exterioară, pentru femei, destinat 
sezonului primăvară/toamnă, realizat pe maşina de 
tricotat STOLL.  1 student 

 

9 
Proiectarea tehnologică și constructivă a unui produs de 
îmbrăcăminte exterioară, pulovăr, destinat sezonului 
rece. 1 student 

10 
Proiectarea unui produs de îmbrăcăminte tricotat, 
cardigan barbati, utilizând maşina de tricotat rectilinie 
de ultima generatie.  1 student 

11 
Proiectarea constructivă a produsului ”scurtă pentru 
femei” și personalizarea produsului prin metode de 
brodare/imprimare. 1 student 

Ş.l.dr.ing. Şuteu Marius 

12 
Proiectarea constructivă a produsului pardesiu pentru 
femei și marcarea brandului prin diferite metode de 
brodare. 1 student 

13 

Crearea și personalizarea unei colecții vestimentare 
implementînd tradiţii şi valori ale costumului popular 
Românesc. 1 student  

Ş.l.dr.ing.Doble Liliana 

14 
Proiectarea constructiv-tehnologică a unui produs 
vestimentar cu sprijin pe umeri, pentru femei, destinat 
sezonului primavară- toamnă. 1 student   

Ş.l.dr.ing. Şimon Anca 

15 
Proiectarea constructiv-tehnologică a produselor de 
îmbrăcăminte pentru femei, de tip bluză și fustă 1 
student  

16 
Proiectarea constructiv tehnologică a produsului palton  
pentru femei 1 student  

17 
Proiectarea constructiv-tehnologică a unui produs 
vestimentar multistratificat, pentru femei 1 student  

18 
Proiectarea constructiv-tehnologică a unui produs de 
îmbrăcăminte tip jacheta sport, pentru bărbați.  
1 student 

19 
Proiectarea constructiv-tehnologică a produsului jachetă 
din piele pentru femei 1 student  

Ş.l.dr.ing. Albu Adina 

20 
Proiectarea constructiv-tehnologică a unei rochii de 
ocazie pentru femei 1 student  

21 
Proiectarea constructiv-tehnologică a unui produs de 
îmbrăcăminte, de tip rochie pentru femei 1 student  

22 
Proiectarea constructiv tehnologică a produsului jachetă 
pentru femei 1 student  

23 
Proiectarea constructiv tehnologică a unui produs de 
îmbrăcăminte - sacou pentru femei 1 student   

INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ (IEI) TEMA 1 

1 
Proiectarea constructivă a unui produs vestimentar 
pentru femei, destinat sezonului primavara-toamna.  
1 student 

Ş.l. dr.ing. Șimon Anca 
2 

Proiectarea constructivă a unei rochii elegante pentru 
femei  1 student  

3 
Proiectarea constructivă a produsului jachetă de piele 
pentru bărbaţi 1 student  



4 
Proiectarea constructivă a produsului haină din blană 
pentru bărbați 1 student  

5 
Proiectarea constructivă a produsului geacă de blană 
pentru bărbaţi 1 student 

6 
Proiectarea tehnologică în confecții textile. Studiu de 
caz pentru modelul produsului ales. 1 student 

Ş.l. dr.ing. Oana Ioan 
7 

Proiectarea tehnologică în confecții textile. Studiu de 
caz pentru produsul vestimentar ales. 1 student 

8 
Proiectarea funcțională a unei colecții de tricoturi cu 
legături derivate. 1 student 

Ş.l.ing.dr.ec.Tripa Simona 
9 

Proiectarea funcțională a unei colecții de tricoturi cu 
desene de culoare. 1 student 

10 
Proiectarea tehnologica a unui produs de încălțăminte 
pentru femei si a unui produs de marochinarie.  
1 student 

Ş.l.dr.ing. Secan Cristina 
11 

Proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de 
imbracaminte din piele tip greaca pentru bărbați.  
1 student 

12 
Proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de 
încălțăminte pentru copii. 1 student 

13 
Proiectarea constructivă a produsului palton pentru 
bărbați și îmbunătațirea valorii de prezentare prin 
metode de brodare. 1 student Ş.l.dr.ing. Şuteu Marius 

14 
Proiectarea constructivă a produsului pantaloni pentru 
bărbaţi. 1 student 

15 
Proiectarea constructiv-tehnologică a unui sortiment de 
pantofi clasici pentru femei 1 student 

Ş.l.dr.ing. Albu Adina 

16 
Proiectarea constructiv-tehnologică a unui produs de 
marochinărie, tip geantă pentru femei 1 student 

17 
Proiectarea constructiv-tehnologică a unui produs de 
marochinărie, geantă pentru bărbați 1 student 

18 
Proiectarea constructiv-tehnologică a unui sortiment de 
pantofi casual pentru femei 1 student 

19 
Proiectarea constructiv-tehnologică a unui sortiment de 
pantofi eleganţi pentru femei 1 student 

INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ (IEI) TEMA 2 

1 
Organizarea spațială și în timp a producției la o firmă de 
profil.  1 student 

Conf.dr.ing. Gherghel Sabina 
2 

Optimizarea fluxurilor în cadrul unei firme de profil. 
Studiu de caz. 1 student 

3 
Studiu privind activitatea de programare a producției la 
o firmă de profil. 1 student 

4 
Controlul producției – funcție a managementului 
producției. Studiu de caz la firma de profil. 1 student 

5 Social media si industria textila. 1 student 

Conf.dr.ing.ec. Cuc Sunhilde 
6 

Influenta culturii organizationale asupra practicilor de 
resurse umane. 1 student 

7 Retele sociale si strategiile corporative. 1 student 

8 
Strategii de resurse umane pentru integrarea generatiei z 
in organizatii. 1 student 



9 
Avantajele implementării sistemului de management al 
mediului. Studiu de caz. 1 student 

Ş.l.dr.ec. Andreescu Nicoleta 

10 
Elaborarea strategiei promoționale a unei companii.  
1 student 

11 Creearea și promovarea imaginii firmei. 1 student 

12 
Tehnici de promovare a vânzărilor în domeniul 
produselor textile. 1 student 

13 
Magazinele online. Studiu privind achiziționarea 
produselor textile. 1 student 

14 Concurenţa şi practicile anticoncurențiale. 1 student 
Ş.l.ing.dr.ec. Tripa Simona 

15 
Evoluția comerțului exterior al României cu produse ale 
industriei textile, dupa 1990. 1 student 

16 
Ridicarea valorii produselor de îmbracăminte prin 
adăugarea de accesorii novative 1 student  

Ş.l.ing.dr.Doble Liliana 

17 
Utilizarea de tehnici noi pentru îmbunătațirea aspectului 
estetic a unor produse vestimentare 1 student  

18 

Metode de îmbunătățire a aspectulului estetic al 
produselor de  îmbrăcăminte pentru revalorificarea lor 1 
student  

19 
Ridicarea valorii produselor de încălțăminte prin 
adăugarea de accesorii novative 1 student  

20 
Eficientizarea producției prin valorificarea pierderilor 
tehnologice în urma confectionării unui produs 
vestimentar 1 student  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA CUPRINZÂND TEMELE DISERTAŢIILOR  
PROPUSE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021 – 2022 

 
 

 Program de studiu:  
MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI PROTECŢIA CONSUMATORULUI ÎN DOMENIUL 

TEXTILE PIELĂRIE 
 

MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI PROTECŢIA CONSUMATORULUI  
ÎN DOMENIUL TEXTILE PIELĂRIE (MCPCDTP) 

 
Nr. crt. Titlul temei Coordonator ştiinţific 

1 
Impactul ecologic asupra mediului al produselor textile 
de poliester. 1 student 

Ş.l.dr.ing. Oana I 

2 
Studiu privind impactul îmbrăcămintei inteligente în 
stabilirea gamei sortimentale. 1 student 

Conf. dr.ing. Gherghel Sabina 3 
Implementarea managementului operaţional al 
producţiei la firmele de profil. 1 student 

4 
Mentenanţa industrială. Studiu de caz la o firmă de 
profil. 1 student 

5 
Proiectarea în Gemini Cad a unui articol de 
îmbrăcaminte. 1/2 studenti 

Conf. dr.ing. Indrie Liliana 
6 

Utilizarea noilor tehnologii pentru valorificare 
motivelor populare românești în piese vestimentare 
moderne. 1 student  

7 
Protecția consumatorilor în Uniunea Europeană.  
1 student 

Ş.l.dr.ec. Andreescu Nicoleta 8 
Rolul autorităților în protecția consumatorului. 
1 student 

9 
Rolul asociațiilor în protecția consumatorului.  
1 student 

10 
Cercetări privind calitatea materialelor destinate 
industriei de pielărie. 1 student 

Ş.l.dr.ing.Secan Cristina 
11 

Cercetări privind procesele de fabricație a pielii 
naturale și calitatea produselor obținute. 1 student 

12 
Amprenta de carbon si practicile din industria textila. 
Studiu de caz. 1 student 

Conf.dr.ing.ec. Cuc Sunhilde 13 
Provocari si oportunitati privind dezvoltarea afacerilor 
de reciclare (upcycling). 1 student 

14 
Economia circulară - provocare pentru industria de 
încălțăminte. 1 student 

15 
Politica de promovare online a unei companii. 
1 student Conf.dr.ing.Șuteu Marius 

16 Promovarea unei afaceri în mediul online. 1 student 

17 

Tehnici tradiționale în designul vestimentar utilizînd 
materiale reciclate pentru ecologizarea industriei de 
textile-pielărie. 1 student 

Ş.l.dr.ing. Doble Liliana 

 
 
 



18 
Modalităţi de promovare pe internet. Studiu de caz. 1 
student  

Ş.l.dr.ing.Albu Adina 19 
Elaborarea strategiei de marketing la o firmă. 1 
student  

20 
Organizarea unei campanii de promovare a vânzărilor. 
1 student  

 
 
Precizări:  
1. Temele pot fi modificate doar în sensul detalierii/concretizării cu datele de intrare.  
2. Eventualele modificări/propuneri de teme care nu sunt în listă se vor notifica în scris de către 
cadrele didactice până la 01.03.2022 şi se vor transmite comisiei de analiză.  
3. Lucrările vor fi elaborate în conformitate cu Procedura privind elaborarea lucrărilor de 
finalizare a studiilor afişată la  http://textile.webhost.uoradea.ro//.  
4. Nu se admit lucrări fără aplicaţii. 
 
 
 
       Decan                                                                                                Director de departament 
Conf. univ. dr. ing. Cristina Hora                                                 Conf. univ. dr. ing. Sabina Gherghel 


