




79. Metode şi tehnici utilizate în imbunătăţirea satisfacţiei clienţilor în cadrul sistemului de 

management al calităţii la firma… 

 

Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii (conducător ştiinţific Oleiniuc Maria, dr., 

conf. univ.) 

80. Formarea orientărilor strategice în cadrul întreprinderii 

81. Particularităţile creării şi dezvoltării întreprinderilor de tip start-up 

82. Planificarea strategică în sistemul de management al companiei 

83. Specificul organizării micilor afaceri din Republica Moldova: particularităţi şi perspective 

84. Gestionarea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova 

85. Metodele de gestionare a riscurilor în întreprinderile mici şi mijlocii din Republica Moldova 

86. Eficienţa vânzărilor în cadrul I.M.M. 

87. Managementul dezvoltării sectorului IMM în Republica Moldova în contextul tendinţelor 

europene contemporane 

88. Strategii financiare de dezvoltare a IMM-lor 

89. Problemele finanțării micului business 

90. Procesul managementului strategic în IMM 

 

Management (conducător ştiinţific Garbuz Veronica, dr., asist. univ.) 

91. Mobilitatea profesională pe piaţa muncii din Republica Moldova 

92. Managementul resurselor umane în băncile comerciale 

93. Managementul stresului profesional în cadrul organizaţiilor 

94. Dezvoltarea profesională a angajaţilor – activitate în asigurarea competitivităţii organizaţiilor 

95. Evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor 

96. Utilizarea metodelor, tehnicilor si instrumentelor manageriale la întreprindere 

97. Instrumente de măsurare a satisfacţiei angajaților 

98. Managementul proiectelor ca premisă a succesului organizational 

99. Managementul organizațiilor neguvernamentale 

 

Teoria economică (conducător ştiinţific Trusevici Alla, dr., conf. univ.) 

100. Căile de reducere a costurilor de producție în cadrul întreprinderilor din ramurile economiei 

naționale ( la nivel mezoeconomic) 

101. Șomajul ca dezechilibru macroeconomic 

102. Exodul de inteligență și efectele lui asupra economiei naționale 

103. Specificul  proceselor inflaționiste în economia RM 

104. Specificul național al politicii monetar-creditare în contextul globalizării 

105. Politica fiscală – ca factor de reglementare a economiei naționale 

 

Marketing (conducător ştiinţific Chiseliov Lilia, lect. superior) 

106. Studierea comportamentului consumatorului şi a procesului luării deciziei de cumpărare (în baza 

întreprinderii de producere/comercială)  

107. Implementarea şi dezvoltarea marketingului în sectorul industrial (în baza fabricii/uzinei) 

108. Aplicarea strategiilor de marketing în domeniul serviciilor 

109. Analiza distribuţiei fizice şi strategii de dezvoltare a acestora la întreprinderi 

110. Organizarea cercetărilor de marketing la întreprindere( producătoare/comercială, de prestare a 

serviciilor) 

111. Planificarea strategică a activităţii de marketing la întreprindere 

112. Evaluarea şi controlul eficienţei activităţii de marketing la întreprindere (în baza întreprinderii de 

producere/comercială). 

113. Evaluarea mediului de marketing în care activează întreprinderea 

114. Implementarea strategiilor de preţ în cadrul întreprinderilor industriale (fabricii/uzinei) 

115. Evaluarea politicii de produs în cadrul întreprinderilor autohtone şi elaborarea strategiilor de 

marketing a produselor 

116. Internet- marketing și impactul acestuia asupra comportamentului consumatorilor 



117. Rolul si importanta ambalajului in promovarea produsului pe piata  

118. Politica de preț în mixul de marketing  

119. Studierea şi analiza comportamentului consumatorului. 

120. Rolul cercetărilor de marketing în elaborarea strategiilor de marketing 

121. Аnaliza strategiilor de marketing in sectorul bancar 

122. Alegerea strategiilor de merchandising a mărfurilor 

123. Strategii de marketing în domeniul asigurărilor 

124. Strategii de marketing la întreprinderile producătoare 

125. Studierea și analiza comportamentului consumatorului 

126. Organizarea activitatii de distributie 

127. Eficienţa activităţii promoţionale al firmelor (comerciale/prestatoare de servicii/industriale). 

128. .Analiza politicii de sortiment şi perfecţionarea acestuia (în baza întreprinderii de 

producere/comercială) 

129. Aplicarea segmentării pieţei şi alegerea pieţelor-ţintă pentru întreprinderea 

producătoare/comercială. 

130. Planificarea şi organizarea activităţii de marketing 

131. Analiza activităţilor logistice şi importanţa lor în viziunea marketingului (în baza întreprinderii 

de producere/comercială). 

132. Politica de distribuţie ca componentă a mixului de marketing 

133. Politica de promovare ca componentă a mixului de marketing 

134. Reclama ca componentă de bază a mixului promoţional 

135. Mixul de marketing al firmei 


