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DEPARTAMENTUL DE ECONOMIE 
 

 TEME DE CERCETARE PROPUSE PENTRU ELABORAREA LUCRĂRILOR DE 
LICENŢĂ, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2012/2013 

 
DISCIPLINA – STATISTICĂ ECONOMICĂ 

1. Previziuni privind evoluţia populaţiei la nivel mondial şi impactul acesteia asupra resurselor de hrană 
2. Măsurarea statistică a ciclicităţii în economie. Studiu de caz pe România 
3. Prognoza populaţiei României. Scenarii posibile 
4. Analiza statistică a consumului alimentar al populaţiei României. Studiu de caz 
5. Analiza statistică a pietei turistice a României (cotutelă) 
6. Cercetare statistică privind turismul de afaceri în Oradea (cotutelă) 
7. Proiectarea unui sondaj statistic pentru studiul activitatii de marketing (cotutelă) 
8. Proiectarea unui sondaj statistic pentru studiul calitatii marfurilor – studiu de caz la … (cotutelă) 
9. Proiectarea unui sondaj statistic in activitatea de comert – studiu de caz la ….(cotutelă) 
10. Proiectarea unui sondaj statistic în studiul calitãţii serviciilor turistice (cotutelă) 
 

DISCIPLINA – STATISTICĂ ECONOMICĂ 
1. Studiul statistic şi econometric al mişcării naturale a populaţiei 
2. Impactul crizei asupra evoluţiei cursului de schimb. Măsurare statistică şi modelare econometrică - Studiu 
de caz pe România 
3. Descrierea statistică şi modelarea econometrică a pieţei muncii în judeţul Bihor 
4. Impactul crizei asupra evoluţiei şomajului. Măsurare statistică şi modelare econometrică - Studiu de caz 
pe România 
5. Analiza statistică şi econometrică a nivelului de trai în România 
6. Analiza sezonalităţii activităţii turistice în staţiunea Băile Felix 
7. Măsurarea statistică a nivelului şi evoluţiei ratei inflaţiei. Studiu de caz pe România 
8. Analiza statistică şi econometrică a pieţei forţei de muncă şi a somajului din România 
9. Analiza statistică  şi econometrică a migraţiei populaţiei active din România în spaţiul european 
10. Măsurarea statistică şi econometrică a impactului crizei asupra indicatorilor macroeconomici - Studiu de 
caz pe România 
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