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Lucrări de licenţă: 
Disciplina: Economia comerţului 

1.  Studiu cu privire la evoluţia activităţii comerciale cu amănuntul/ 
ridicata în perioada 2009 – 2013 şi perspective de dezvoltare la 
SC…. 

2.  Analiza modului de formare şi gestionare a stocurilor la depozitul 
SC…. 

3.  Stadiul actual şi evoluţia comerţului cu amănuntul la SC 
4.  Importanţa şi influenţa forţei de vânzare a comerţului cu 

amănuntul în evoluţia volumului vânzărilor la SC....  
5.  Stadiul actual şi evoluţia comerţului cu amănuntul în România 
6.  Influenţa extinderii supermarketurilor asupra producătorilor din 

judeţul Bihor 

 
Disciplina: Comerţ electronic 

1.  Analiza activităţii comerciale a gamei de produse X la SC... prin 
intermediul magazinului virtual www..... 

2.  Analiza comparativă a activităţii de comercializare a gamei de 
produse X la www... vs www....  

3.  Studiu cu privire la posibilităţile de extindere a activităţii 
comerciale prin e-commerce la S.C……. 

4.  Analiza implementării e-Government în judeţul Bihor / în România 
5.  Rolul comerţului electronic în dezvoltarea unei afaceri. Studiu de 

caz la... 
 
Disciplina: Tehnologie comercială 

1.  Analiza modului de poziţionare a unui nou punct de vânzare la 
SC… 

2.  Studiu cu privire la influenţa reamenajării magazinului ….asupra 
volumului vânzărilor la S.C 

3.  Analiza modului de formare a asortimentului de mărfuri la SC… 
4.  Analiza tehnologiei amenajării depozitului la SC …… şi influenţa 

asupra fluxului de mărfuri 
 



 2 

Disciplina:  
Etica în afaceri  

1.  Studiu privind modul de influenţă a aplicării codurilor etice în 
domeniul …. asupra activităţii profesionale 

2.  Implicaţiile comportamentului neetic asupra dezvoltării afacerilor 
3.  Egalitate, discriminare şi tratament preferenţial în relaţiile de 

muncă – implicaţii, costuri / Influenţa culturii în etica afacerilor 
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