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Lista tematicilor tezelor de nraster pentru Specialit:rtea '"Stuclii in Marketing,,,

l. Rolul comunicarii rnanageriot. i;'i.lii"iiii rMNr-uritordin Repubtica Moldova in

contextul globalizdrii

2. Relatiile cu publicul gi rolul lor in luarea cleciziilor in caclrul intreprinderii.

i. Direcliile de planificare qi organizare a activitalii de marketing pe pie{ele

interna(ionale

4 Strategii de promovare a turismului autoxton pe pia{a turistic[ interna{iorrall

5 Studiu privind strategiile de patrundere pe pietele extente acloptate cle compania XXXXX
6. lmpacttrl riscurilor geopolitice asLlpra deciziilor strategice ale flrmelor

l. Metode de cercetare a politicii de pronrovare 5i stabilir-ea bLrgetelor canrpaniilor publicitare

8. Modalitali de evaluare a politicii de proclus in firnctie cle etapa ciclului de viata.

9. Investigarea modalitltilor de segmentare a pietei.

10. Metode de amplasare a cenrrelor de distribuIie a,rarfirriror

11. Rolul publicitltii ?n dezvoltarea imaginii de rnarcd

l2 Impactul rnarketingul de conlinut digital asupra ar-rgment[rii experienlei consumatorilor gi

loialit[tii fa1[ de rnarcf,

l3 Efectele conexir:nilor de brandirrg personal cLr principirrl cle ambasaclor al brandr-rlLri

14. Impactul publicitatii de responsabilitate sociald corporativa asupra compoftamentului de

implicare a consumatorilor

15 Analiza comparativd la nivel national si international a inclustriei publicitatii

l6 Dezvoltarea carieriei in nrarl<etinq

17 Marragementul echipei de ntarl<etirrg in cadrul organizatiei

18. Arhitectura brandului 5i pozitionarea companiei pe piata cle desfhcere

19. Strategii de comurnicare gi elaborarea harlii de cornunicare al organizatiei

20. Marketingul schimbirrii: aspecte teoretice qi practice

21. Analiza trendurilor de marketing ale noilor generatii



22. Utilizarea teoriei informației în e-marketing 

23. Modele contemporane ale consumatorilor 

24. Rolul managementului marketingului intern în dezvoltarea companiei 

25. Marketingul carierei în Republica Moldova 

26. Multilevel marketing: aspecte teoretice și practice 

27. Impactul tehnologiilor web în managementul marketingului 

28. Căi de dezvoltare a marketingului relaţional  

29. Dezvoltarea managementului ataşamentului clienţilor 

30. Elaborarea strategiilor de fidelizare a clienților  

31. Dezvoltarea strategiilor de atragere și fidelizare a clienților 

32. Modalități de dezvoltare a sistemului de administrare a relaţiilor cu clienţii  

33. Analizați sursele avantajelor competitive ale unei firme. 

34. Analiza strategiilor de creștere a competitivității sectorului vitivinicol autohton. 

35. Aplicarea strategiilor ofensive în condițiile de pătrundere pe o piață nouă. 

36. Aplicarea strategiilor generice ale firmei. 

37. Determinarea importanței alianțelor strategice în cucerirea de noi piețe de desfacere. 

38. Analiza mediului extern al firmei prin prisma modelului STEP. 

39. Analiza mediului extern al firmei prin prisma modelul ”Celor 5 forțe” a lui Porter. 

40. Analiza grupurilor strategice internaționale din domeniul petrolului. 

41. Analiza mediului extern prin segmentare al industriei textilelor Republicii Moldova. 

42. Analiza mediului extern prin segmentare a sectroului IT din republica Moldova 

43. Analiza mediul intern prin prisma analizei SWOT. Relația mediu intern-mediu extern. 

44. Analiza structurii, culturii și puterii organizaționale a unei întreprinderi.  

45. Aplicarea strategiilor manageriale în mediul concurențial al unei firme. 

46. Analiza startegică. Alegerea și implementarea startegică în cadrul firmei. 

47. Diagnosticul strategic al unei firme.  

48. Analiza mediului de marketing al întreprinderi şi şansele competitive (in baza datelor ….) 

49. Studierea imaginii companiei / mărcii şi căi de dezvoltare a acesteia 

50. Determinarea şi cucerirea pieţei-ţintă de către producătorii de (se indică tipul produsului)  

din Republica Moldova (în baza datelor S.A. …). 

 


