
Teme propuse pentru lucrările de licenţă  
Specializarea Marketing 

Nr. Tema propusă

1 Analiza in dinamică a veniturilor si cheltuielilor populaţiei (judeţul...../România), în perspectiva studiilor de 
marketing.

2 Analiza calităţii vieţii populaţiei României şi a gradului de sărăcie; influenţe în strategiile de marketing ale 
firmelor.

3 Rolul cunoaşterii volumului şi structurii forţei de muncă în profil teritorial în fundamentarea deciziilor de 
marketing. (studiu de caz pentru judeţul.... sau România)

4 Evaluarea opiniei consumatorilor cu ajutorul chestionarului statistic (studiu de caz la alegere)

5 Analiza statistică a structurii şi dinamicii comerţului exterior în judeţul ........ Implicaţii asupra studiilor de 
marketing ale firmelor.

6 Analiza statistică a structurii şi dinamicii comerţului exterior în România. Implicaţii asupra studiilor de 
marketing ale firmelor.

7 Analiza mediului de marketing al întreprinderii/instituţiei ...........................................(la alegere)

8 Analiza pieţei întreprinderii .......................................(la alegere)

9 Analiza evoluţiei fenomenelor demografice în judeţul ........(sau România). Implicaţiile rezultatelor asupra 
strategiilor de marketing ale firmelor.

10 Cunoaşterea şi analiza structurii populaţiei din judeţul .......(sau România), punct de plecare al unei cercetări 
de marketing.

11 Analiza statistică a evoluţiei consumului populaţiei din România în perioada ........

12 Analiza statistică a societăţii  ........................ şi poziţionarea acesteia pe piaţă.

13 Analiza statistică a pieţei internaţionale a serviciilor turistice.

14 Analiza statistică a folosirii resurselor de muncă în judeţul ........  (sau România) şi implicaţiile acesteia în 
deciziile de marketing.

15 Analiza statistică a cererii de consum a populaţiei pe baza bugetelor de familie în România.

16 Analiza statistică a cererii de consum a populaţiei pe baza bugetelor de familie în Regiunea ............

17 Analiza statistică a variaţiei teritoriale a activităţii turistice din România. Implicaţii asupra strategiilor de 
marketing.

18 Analiza statistică a preferinţelor turistice ale populaţiei din România.

Notă: temele sunt orientative. Pot fi stabilite şi alte teme, în funcţie de preferinţele studenţilor şi respectiv de 
locul de muncă dacă este cazul, cu aprobarea cadrului didactic îndrumător.
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