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Nr. Tematica tezei de licență 

Bulat Veronica, dr., conf. univ. 

1 Strategii de cercetare a pieței serviciilor educaționale 

2 Proiectarea politicii de distribuție a produsului în condiții de incertitudine 

Hămuraru Maria, dr., conf. univ. 

1 
Utilizarea mix-ului de marketing experiențial în eficientizarea planificării strategice a 

companiei 

2 
Cercetarea comportamentului consumatorului și rolul ei în activitatea de marketing a 

companiei 

3 Segmentarea comportamentului clienților de automobile în Republica Moldova 

4 Analiza de sistem în marketing şi integrarea rezultatelor studiilor comportamentale 

Antoci Natalia, dr., conf. univ 

1 
Eco-inovare, specializarea inteligentă, strategii de creştere economică sustenabilă. 

 

2 
Mediul cultural in marketingul international 

 

3 
Globalizare versus regionalizare pe piaţa serviciilor: analiză de caz (servicii  la alegere). 

 

4 Oportunităţi şi provocări în marketingul internaţional contemporan 

Buzdugan Adriana, dr., conf. univ 

1 Excesul globalizării brandurilor: bariere întâlnite de către comunitățile locale (rezervată) 

2 Conversia brandului experiențial: funcții și termeni de marketing 

3 Marketing ecologic: atitudinile consumatorilor față de produsele ecologice 

4 Comunicarea cu angajații: relațiile publice și marketingul resurselor umane 

5 Brandingul orașului și implicarea părților interesate 

Călugăreanu Irina, dr., conf. univ 

1 Performanța echipei de marketing: strategii de dezvoltare 

2 
Metode şi tehnici moderne de management al marketingului utilizate în cadrul 

organizațiilor. 

3 
Analiza politicelor existente de marketing în cadrul companiei: modalități de 

perfecționare 

Stoica Mariana, dr., conf. univ 

1 
    Analiza factorilor determinanți ai competitivității firmei în baza unei întreprinderi 

locale.  

2 
 Analiza strategiilor concurențiale ale liderilor din sectorul vinificator al Republicii 

Moldova.  

3 
 Analiza strategiilor concurențiale ale liderilor din industria textilă din Republica 

Moldova 



Pascari Ludmila, dr., conf. univ 

1 Căi de dezvoltare a managementulului relațiilor cu clienții 

2 Căi de dezvoltare a sistemului de administrare a relaţiilor cu clienţii 

3  Dezvoltarea managementului ataşamentului clienţilor 

Tabarcea Ala, dr., conf. univ 

1 
Auditul de marketing al site-urilor Web create de agențiile de creare site-uri  pentru 

companiile din Republica Moldova 

2 
Contribuția marketingului digital la performanța întreprinderii și influența acestuia 

asupra deciziilor de cumpărare a clienților 

3 Cercetarea pieței serviciilor de  audit de marketing din Republica Moldova 

 


