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DEPARTAMENTUL ECONOMIE, MARKETING ȘI TURISM 

 

Tematica tezelor de licență și a proiectelor de cercetare propuse de 

coordonatori pentru anul de studii 2022-2023 

pentru specialitatea Servicii Hoteliere, Turism și Agrement 

 
N

r. 
Tematica tezei de licență 

Tema proiectului de cercetare 

(denumirea primului capitol din teză) 

Bulat Veronica, dr., conf. univ. 

1 Eficiența utilizării instrumentelor 

etnografice în promovarea imaginii de țară 

Caracteristica elementelor etnografice 

specifice Republicii Moldova 

2 Organizarea activităților coordonare a 

fluxurilor de turiști în perioada de vârf a 

sezonului estival 

Concepte teoretice privind metodele de 

coordonare a fluxurilor de turiști 

3 Turismul științific: oportunități și 

perspective de dezvoltare în Republica 

Moldova 

Aspecte conceptuale privind apariția și 

evoluția turismului științific 

Buzdugan Adriana, dr., conf. univ 

1 Probleme etice cheie legate de mobilitate, 

frontiere, securitate în turismul 

internațional 

Teorii conceptuale privind mobilitatea, 

frontierele și securitatea în turismul 

internațional 

2 Efectul turismului medical asupra 

dezvoltării țărilor ca destinație turistică 

Conceptul de turism medical: impact asupra 

dezvoltării destinațiilor turistice 

3 Turismul și popoarele indigene: probleme 

etice legate de comercializarea culturii și 

implicațiile pentru populațiile indigene 

Aspecte teoretice privind interdependența 

turismului cu popoarele indigene și cultura 

acestora 

4 Antropocentrismul și ecocentrismul: rolul 

acestora în interacționarea cu lumea 

naturală în industria turismului 

Fundamente teoretico- metodologice ale 

atropocentrismul și ecocentismul 

5 Marketingul și tehnologia destinației: 

studiu de caz analiza comparativă Estonia 

și Republica Moldova 

Aspecte teoretice privind marketingul și 

tehnologia detinațiilor turistice 

6 Managementul crizelor în turismul 

internațional 

Teorii conceptuale privind managementul 

crizelor în turismul internațional 

Dolgopol Angela, dr., conf. univ 

1 Evoluția pieței serviciilor turistice  la nivel 

mondial și național.  

Abordări teoretice ale pieței serviciilor 

turistice.  

2  Promovarea turistică în Republica 

Moldova. 

Conceptul promovării serviciilor turistice și a 

competitivității acestora. 

3 Produsul excursiei,elementele 

caracteristice și particularitățile de 

promovare a acestuia în Republica 

Moldova.. 

Caracteristica excursiei în calitate de produs 

esențial al serviciilor turistice.  



4  Valoarea serviciilor de excursii în 

formarea produsului turistic.  

Aspecte teoretice ale ,,industriei turismului’’ și 

a serviciilor excursioniste. 

5  Poziționarea și implementarea 

procedeelor metodice,precum și a 

strategiilor  de promovare ale excursiilor. 

Studiul procedeelor metodice ale excursiei și 

ale strategiilor de promovare ale acestora. 

6 Realități, predicții și perspective de 

dezvoltare a excursiilor la nivel 

internațional. 

Conceptul excursiei în literatura științifică 

occidentală și cea națională. 

7 Gestionarea și promovarea pachetelor 

turistice pentru excursii în Republica 

Moldova. 

Conceptul de program și pachet în prestarea de 

servicii pentru excursii. 

8  Specificul  și perspectivele turismului 

recreativ în contextul educației tinerei 

generații în spiritul economiei verzi.   

Abordări ale conținutului instructiv-educativ al  

turismului recreativ și ale excursiilor. 

9 Complexitatea  pieței serviciilor turistice și 

politicile de promovare ale vânzărilor 

produsului turistic. 

Conceptul complex al pieței serviciilor 

turistice. 

10 Rolul ghidajul în teoria și practica 

excursionistă. 

Abordările teoretice ale ghidajului. 

11 Perspectivele extinderii și  dezvoltării 

turismului de afaceri(de nișă) în Republica 

Moldova. 

Concepte teoretice ale turismului MICE 

(Meetings,Incentives,Conferences,Exhibitions

) 

12  Turismul balnear(curativ):trăsături și 

destinații.  

Conceptul turismului balnear:istoric și 

realități. 

13 Эволюция рынка туристических услуг 

на международном и национальном 

уровне. 

Теоретические предпосылки развития 

рынка туристических услуг. 

14 Реалии и перспективы развития 

международных экскурсий. 

Концепция экскурсии в трактовке 

международных и отечественных авторов.  

15 Значение экскурсионных услуг в 

формировании туристического 

продукта и  пакета услуг. 

Концепция туристической отрасли и 

экскурсионных услуг. 

Pascari Ludmila, dr., conf. univ 

1 Diferenţierea şi poziţionarea ofertei de 

produse şi servicii turistic 

Aspecte conceptulae privind diferențierea 

produselor 

2 Modalități de sporire a calităţii produsului 

turistic 

Aspecte conceptuale privind calittea 

produsului turistic  

3  Metode de soluționarea a conflictelor cu 

turistii, utilizate de o entitate turistică 

 

Teoria conflictelor 

4 Strategii de creare a unei bune impresii 

pentru clienți 

Teoria ospitalității 

5 Strategii de prezentare a produselor 

turistice 

 

Concepte privind prezentarea produselor 

turistice 

6 Studierea instrumentelor de stabilire a 

gradului de satisfacţie a clienţilor 

Concepte privind satisfacția clienților 

7 Studierea cauzelor reclamațiilor clienților 

din domeniul turismului 

Aspecte privind ospitalitatea 

Stoica Mariana, dr., conf. univ. 



1 Perspectivele dezvoltării industriei 

agrementului în Republica Moldova 

Aspecte teoretice ale industriei agrementului.  

2 Industria agrementului ca instrument al 

dezvoltării turismului receptor. 

Concepte teoretice ale industriei turismului 

receptor și importanța industriei de agrement  

pentru dezvoltarea acestuia. 

3 Particularitățile competitivității în 

domeniul serviciilor de ospitalitate în 

Republica Moldova 

Concepte teoretice privind competitivitatea in 

domeniul industriei ospitalității 

4 Evoluții și perspective ale sectorului 

serviciilor hoteliere la nivel național și 

internațional 

Bazele teoretice ale sectorului serviciilor 

hoteliere 

5 Evoluții și perspective ale sectorului 

serviciilor de restaurare în Republica 

Moldova 

Aspecte teoretice ale dezvoltării sectorului 

serviciilor de restaurare 

6 Particularitățile managementului 

evenimentelor de anvergură 

Aspecte teoretice ale managementului 

evenimentelor  

7 Evenimentele culturale ca instrument de 

promovare a imaginii de țară 

Abordări teoretice ale managementului 

evenimentelor culturale 

8 Instituții de reglementare și promovare a 

turismului la nivel internațional 

Abordări teoretice privind instituțiile 

preocupate de organizare și promovarea 

turismului internațional  

9 Obiectivele și perspectivele implementării 

politicilor Organizației Internaționale a 

Turismului în industria turismului național 

Aspecte teoretice ale politicilor organizațiilor 

internaționale de promovare a turismului. 

10 Specificul metodelor moderne de 

promovare a evenimentelor 

Bazele teoretice ale metodelor de promovare 

folosite în industria organizării de evenimente 

Antoci Natalia, dr., conf. univ 

1 Managementul destinației în domeniul 

turismului de litoral  

Aspectele teoretice ale managentului destinției 

turismului de litoral 

2 Managementul destinației în domeniul 

turismului balneoclimateric 

Concepte teoretice ale managentului 

destinației î domeniul turismului 

balneoclimateric 

3 Evaluarea strategiei guvernamentale de 

dezvoltare a turismului 

Evaluarea strategiei guvernamentale din RM- 

aspecte teoretice 

4 Sisteme și  metode moderne în 

managementul întreprinderilor hoteliere 

Particularitățile Sistemelor  și  metodelor  

moderne în managementul întrepinderilor 

hoteliere  

5 Organizarea și promovarea formelor de 

turism în Republica Moldova 

 

Noțiuni generale și clasificarea privind 

formele de turism 

6 Mix-ul de marketing in activitatea 

hoteliera din Republica Moldova 

 

Caracterizarea componentelor mixului de 

marketing (4P) și evoluția conceptului de mix 

7 Strategii de dezvoltare durabilă a 

turismului (experiența internațională) 

 

 Evoluția conceptului și factorii  implicați în 

dezvoltare durabilă a turismului 

8 Turismul de croazieră - formă a 

consumului turistic 

 

Clasificări conceptuale, tendințe în evoluția de 

croazieră 

9 Managementul strategic în producerea și 

comercializarea serviciilor turistice la 

hotelul XXXX 

Aspectele teoretice ale managementului 

strategic în producerea și comercializarea 

serviciilor  



 

Călugăreanu Irina, dr., conf. univ 

1 Importanța administrației publice locale în 

promovarea turismului regional 

Aspecte teoretice privind promovarea 

turismului regional 

2 Transformarea digitală a organizațiilor din 

domeniul turismului 

Particularitățile digitalizării în cadrul 

organizațiilor din domeniul turistic 

3 Tendințe în managementul ospitalității Aspecte teoretice privind managementul 

ospitalității 

4 Politici publice și strategii pentru 

dezvoltarea turismului în republica 

Moldova 

Dezvoltarea turismului din RM- aspecte 

teoretice 

Dombrovschi Ina, dr., lect. univ 

1 Ecoturismul - principala formă de 

manifestare a turismului durabil. 

Abordări teoretice ale ecoturismului 

2 Rolul pensiunilor agroturistice în 

dezvoltarea turismului rural 

Pensiunea agroturistică-factor generator în 

dezvoltarea turismului rural  

3 Rolul manifestărilor culturale în 

dezvoltarea și promovarea turismului rural 

Repere teoretice cu privire la manifestările 

culturale și rolul lor în promovarea și 

dezvoltarea turismului rural 

Ianioglo Alina, dr., lect.univ 

1 Îmbunătățirea calității serviciilor în 

industria hotelieră 

Fundamente teoretice ale managementului 

calității serviciilor hoteliere 

2 Turismul intern în Republica Moldova: 

actualitate și direcții de dezvoltare 

Aspecte teoretice privind dezvoltarea 

turismului intern 

3 Managementul resurselor umane în cadrul 

unităților hoteliere 

Esența și rоlul managementului resurselor 

umane în саdrul unităților hoteliere 

4 Analiza influențelor mediului de 

marketing asupra activității entităților din 

industria turismului 

Aspecte conceptuale privind mediul de 

marketing 

Ciobanu Victor, lector invitat 

1 Rolul turismului rural în dezvoltarea 

turismului receptor 

 Particularități de dezvoltare a pensiunilor 

agroturistice din Republica Moldova 

2 Rolul serviciilor de cazare în dezvoltarea 

turismului receptor 

Analiza dezvoltării capacităților de cazare în 

unitățile administrativ-teritoriale 

3 Rolul serviciilor de alimentație în 

dezvoltarea turismului rural 

Analiza cerințelor normative privind prestarea 

alimentației publice de către pensiunile 

agroturistice și casele rurale 

4 Cadrul normativ în domeniul turismului Evoluția cerințelor cadrului normativ privind 

dezvoltarea turismului în Republica Moldova 

5 Reglementarea activității agenților 

economici din domeniul turismului 

Influența impozitelor și taxelor asupra 

dezvoltării afacerilor în turism 

6 Prestarea serviciilor turistice de către 

turoperatori și agenții de turism 

Analiza comparativă RM-UE  a cerințelor 

privind crearea și comercializarea pachetelor 

de servicii turistice 

7 Asigurarea drepturilor consumatorilor la 

servicii turistice 

Respectarea de către prestatorii  

de servicii turistice a  cadrului normativ 

privind crearea și comercializarea pachetelor 

de servicii turistice 

Sorocean Olga, dr.,hab.prof.univ 

1 Туристический  экспорт и импорт:  

дисбалансы  и эффекты в РМ 

Теоретические аспекты  исследования 

экспорта и импорта турпродукта  



2 Современные  тренды в   развитии 

мирового туризма и их отражение в РМ 

Концептуальное видение современной 

динамики международного туризма 

3 Внедрение арт-маркетинга в индустрии 

туризма: международный опыт  и 

национальная практика 

Концептуальная трактовка арт-маркетинга 

4 Продвижение  туристического  

продукта:  возможности  Интернета 

Теоретические  подходы в исследовании 

процесса продвижения продукта 

5 Особенности приема иностранных 

туристов (на примере конкретной 

гостиницы) 

Технология и организация обслуживания 

иностранных туристов 

6 «Зеленые» инновации в туризме РМ: 

реалии и перспективы 

Концептуальная трактовка феномена 

“зеленая экономика” 

7 Туристический продукт и его 

воспроизводство: национальная 

специфика 

Теоретические трактовки производства и 

потребления турпродукта 

Ceaikovskii Alexandr, dr., conf. univ 

1 Возможности и перспективы развития 

экологического туризма в Республике 

Молдова. 

Экологический туризм и его влияние на 

развитие общества. 

2 Совершенствование методов 

продвижения сельского туризма в 

Республике Молдова. 

Теоретические аспекты сельского туризма. 

3 Применение инновационных методов 

продвижения услуг размещения в 

сельском туризме. 

Концептуальные подходы к средствам 

размещения в сельском туризме. 

4 Интерактивный контент как способ 

взаимодействия с целевой аудиторией 

туристского предприятия. 

Теоретические подходы к целевой 

аудитории в туризме. 

5 Использование ивент маркетинга в 

деятельности туристического 

предприятия. 

Ивент маркетинг и его роль в туризме. 

6 Мессенджер-маркетинг как инструмент 

улучшения взаимодействия туристского 

предприятия с потенциальными 

клиентами. 

Теоретические основы мессенджер-

маркетинга 

7 Продвижение услуг туристского 

предприятия с помощью 

омниканального маркетинга. 

Омниканальный маркетинг: теория и 

практика использования в туризме. 

8 Совершенствование обслуживания 

потребителей как фактора повышения 

конкурентоспособности туристского 

предприятия. 

Методологические подходы к повышению 

конкурентоспособности туристского 

предприятия. 

9 Сезонность и сглаживание сезонных 

колебаний в туризме. 

Теоретические подходы к сезонным 

колебаниям в туризме. 

10 Специфика продвижения турпродукта в 

социальных сетях. 

Социальные сети и их роль в продвижении 

туризма. 

Trifonova Larisa, dr., lect. univ 

1 Разработка культурно-познавательной 

программы в контексте гастротуризма в 

Республике Молдова 

Теоретические концепции 

гастрономического туризма  

2 Формирование территориального 

бренда туристической дестинации 

Теоретические основы брендинга 

территории 



3 Разработка квест-экскурсионной 

программы в городе 

Характеристика организации квест-

экскурсий 

4 Развитие этнотуризма как культурно-

познавательного явления  

Теоретические аспекты этнотуризма 

5 Возможности и перспективы развития 

социального туризма в Республике 

Молдова 

Теоретические предпосылки развития 

социального туризма 

6 Роль и актуальность событийного 

туризма в контексте продвижения 

бренда страны (зарезервировано) 

Понятия и категории событийного туризма 

Coșelev Natalia, dr., conf. univ 

1 Виртуальные путешествия как 

направление развития туристской 

рекламы 

Развитие туристской рекламы в 

современных условиях 

2 Особенности организации 

экстремальных туров и их техническое 

обеспечение 

 

Концептуальные подходы к организации 

экстремального туризма 

3 Круизный туризм и организационно 

экономические аспекты его развития 

Методологические подходы в 

исследовании круизного туризма 

4 Экскурсионный туризм и 

инновационные подходы к его 

организации 

Экскурсионный туризм и особенности его 

организации 

5 Возможности и перспективы развития 

экотуризма в Республике Молдова 

 

Теоретико-методологические основы 

экотуризма 

6 Туристический бизнес и его культурно-

образовательные аспекты 

 

Влияние туризма на культурно-

образовательное развитие нации 

7 Въездной туризм и методы его 

стимулирования 

 

Концептуальные основы въездного туризма 

8 Особенности и перспективы развития 

туризма в условиях шеринг  экономики 

 

Современные тенденции развития туризма 

в контексте шеринг экономики 

9 Инновационная активность как 

конкурентное преимущество 

туристского предприятия 

 

Теоретические аспекты обеспечения 

конкурентных преимуществ туристского 

предприятия  

10 Обеспечение безопасности в 

туристской и гостиничной деятельности 

 

Концептуальные подходы к понятию 

безопасности в сфере туризма 

 


