
Aprobat la ședința 

Departamentului Administrarea Afacerilor 

Proces-verbal nr. 10 din  05.05.22 

SCUTARU Al., dr., conf. univ. 

 

_________________ 

TEMATICA TEZELOR DE LICENȚĂ 

Specialitatea – 0413.1 BUSINESS ȘI ADMINISTRARE 

(pentru anul de studii 2022-2023) 
 

Nr.crt. Tematica teză de licență Tema proiectului de cercetare (denumirea cap. I din teză) 

JALENCU Marian, dr., conf.univ. 

1. Eficientizarea procesului managerial în cadrul unei firme Conceptualizarea și sfera de cuprindere a procesului managerial 

2. Utilizarea planificării strategice în conducerea unei firme Semnificația planificării strategice pentru întreprindere 

3. Eficientizarea funcțiilor manageriale în cadrul firmei Funcțiile manageriale și rolul lor în management 

4. Analiza mediului extern de afaceri în conducerea firmei Definirea mediului extern de afaceri  

5. Impactul mediului extern de afaceri asupra activității firmei Mediul extern de afaceri și impactul asupra afacerii firmei 

6. Elaborarea strategiei de dezvoltare a firmei Definirea și esența strategiei manageriale 

7. Implementarea strategiei organizaționale în cadrul firmei Conceptualizarea noțiunii de strategie organizațională  

8. Oportunitatea implementării managementului inovațional în firmele autohtone Managementul inovațional: definire, conținut și semnificație 

9. Eficientizarea procesului managementului inovațional în firma autohtonă 
Definirea și sfera de cuprindere a procesului managementului 

inovațional 

10. Dezvoltarea produsului inovațional în cadrul firmei Identificarea produsului inovațional al unei firme 

11. Implementarea proiectelor inovaționale în cadrul firmei Proiectul inovațional: definire, esență și conținut 

12. 
Atingerea avantajului concurențial prin utilizarea managementului inovațional la 

întreprindere 
Definirea avantajului concurențial și atingerea lui în baza inovației 

13. Implementarea sistemului intraprenorial în cadrul firmei Definirea și conținutul sistemului intraprenorial 

POSTICA Maia, dr., conf.univ. 

1. Necesitatea aplicării metodelor organizării ergonomice a muncii în birou Organizarea ergonomică a locurilor de muncă 

2. Eficiența managerială în funcție de organizarea timpului Planificarea timpului de lucru  



3. Impactul procesului de comunicare asupra activității organizației Procesul informațional și de comunicare în organizație 

4. Personalitatea în procesul organizațional al întreprinderii contemporane Conducerea formală și informală în organizație 

5. 

Impactul procesului de comunicare asupra formarii microclimatului 

organizațional 
Cultura organizațională 

6. Perfecționarea procesului de organizare a muncii în întreprinderi Organizarea ergonomică a locurilor de muncă 

7. Amenajarea rațională a locului de muncă în birou Organizarea ergonomică a locurilor de muncă 

8. Metode de soluționare a conflictelor în organizație Conflictele și metodele de soluționare a lor 

9. Negocierea ca metoda eficientă de soluționare a conflictelor în organizație Conflictele și metodele de soluționare a lor 

10. Необходимость применения эргономических методов организации труда Organizarea ergonomică a locurilor de muncă 

11. Личность в современном организационном процессе предприятия Conducerea formală și informală în organizație 

12. Рациональное проектирование рабочего места Organizarea ergonomică a locurilor de muncă 

13. 

Эффективность управления в зависимости от организации трудовых 

процесов 
Organizarea ergonomică a locurilor de muncă 

MIRONOV Svetlana, dr., conf.univ. 

1. 
Managementul sortimentului de producție 

Abordări metodico-teoretice a managementului sortimentului de 

producție 

2. 
Productivitatea muncii și căile de creștere a ei 

Productivitatea muncii: fundamente conceptuale și aspecte 

metodologice 

3. Creșterea eficacității prin perfecționarea funcțiilor managementului Aspecte teoretice a funcțiilor managementului 

4. 

Perfecționarea climatului social-psihologic, prin îmbunătățirea comunicării și 

relațiilor interpersonale în organizație 

Abordarea climatului social-psihologic, prin prisma comunicării și 

relațiilor interpersonale în organizație 

5. Perfecționarea funcțiunii comerciale și ajustarea la cerințele mediului de afaceri Fundamente teoretice a funcțiunii comerciale 

6. 

Instruirea și perfecționarea personalului ca factor important în dezvoltarea 

afacerii 
Instruirea și perfecționarea personalului: aspecte teoretice 

7. 

Factori determinanți ai performanței organizaționale și modalități de atingere a 

acesteia 

Performanța organizațională și factorii săi determinanți: abordări 

conceptuale 

8. 
Soluții decizionale în condiții de incertitudine și instabilitate a mediului de afaceri 

Abordări metodico-teoretice a deciziilor în condiții de incertitudine și 

instabilitate a mediului de afaceri 

9. Rolul managerilor în conducerea eficientă și efectivă a întreprinderilor moderne Aspecte generale ce privesc funcția de manager 

10. 

Decizii anticriză și adaptarea activității companiei la condițiile mediului de 

afaceri 
Abordări fundamentale a sistemului decizional al firmei 



11. Planul de afaceri – ca instrument de planificare și atingere a obiectivelor strategice Planul de afaceri: definire, conținut și destinație 

12. Creșterea performanțelor angajaților prin perfecționarea sistemului motivațional Aspecte definitorii a performanțelor angajaților  

13. Modernizarea metodelor și tehnicilor de management în companie Abordări teoretice a instrumentarului metodologic al firmei 

14. Perfecționarea sistemului motivațional Conceptul de sistem motivațional și rolul lui în organizație 

COSNICEAN Irina, dr., lector univ. 

1. Organizarea și perfecționarea activității comerciale în cadrul întreprinderii Aspectele generale a activității comerciale a întreprinderii. 

2. 
Căi de reducere a fluctuației personalului în cadrul întreprinderii 

Fundamentele teoretice ale problemei fluctuației personalului și 

modalitățile de reducere a acesteia. 

3. Investiții capitale - sursă pentru dezvoltarea economică a întreprinderii Fundamentele teoretice ale investițiilor capitale 

4. Analiza și modalități de sporire a competitivității întreprinderii Aspecte teoretice ale competitivității întreprinderii 

5. 
Perfecționarea managementului calității în cadrul întreprinderii 

Sistemul de management al calității-factor determinant în asigurarea 

competitivității întreprinderii 

6. Modalități de perfecționare a managementului resurselor umane din cadrul întreprinderii Managementul resurselor umane-elemente teoretice. 

7. Cultura organizațională ca resursă de sporire a performanțelor întreprinderii Conceptul teoretic al culturii organizaționale  

8. Eficientizarea procesului de comunicare în procesul de conducere Noțiuni generale asupra organizațiilor și comunicării organizaționale 

9. Dezvoltarea business-ului mic și mijlociu și aprecierea eficienței acestuia Considerații teoretice privind businessul mic și mijlociu 

10. 

Managementul aprovizionării - ca o componentă a funcționării eficiente a 

întreprinderii 
Bazele teoretice ale logisticii și a lanțurilor de aprovizionare 

11. Analiza politicii de sortiment în cadrul întreprinderii Aspecte teoretice ale politicii de sortiment 

12. 
Soluții manageriale pentru creșterea rentabilității întreprinderii 

Abordări conceptuale privind rentabilitatea întreprinderii și a 

impactului acesteia asupra competitivității 

13. 

Implicațiile manageriale asupra motivării și satisfacției personalului în cadrul 

întreprinderii 

Abordări teoretice a conceptului de motivație și satisfacție a 

personalului 

14. 
Planificarea strategică în asigurarea dezvoltării de durată a firmei 

Fundamentarea teoretico-metodologică a strategiei și analiza 

procesului de planificare strategică 

SCUTARU Alexandru, dr., conf.univ. 

1. 

Modalități de dezvoltare a culturii, eticii și responsabilității colective in 

managementul afacerilor 

Concepte teoretice privind evoluția si utilitatea culturii ,eticii și 

responsabilității colective in managementul afacerilor 

2. 

Modalități de planificare, organizare și dezvoltare a afacerilor în condițiile 

economiei concurențiale 

Aspecte teoretice privind planificarea, organizarea și dezvoltarea 

afacerilor în condițiile economiei concurențiale  

3. Eficiența și rolul afacerilor online ca alternativa a business-ului clasic Abordări fundamentale privind eficiența și rolul afacerilor online  



4. 

Administrarea surselor de finanțare a companiei și rolul lor in dezvoltarea 

afacerilor 

Considerații teoretice privind administrarea surselor de finanțare a 

companiei și rolul acestora în dezvoltarea afacerilor  

5. 

Particularități, modalități și căi de inițiere și dezvoltare a business-ului mic și 

mijlociu în mediul antreprenorial din Republica Moldova. 

Abordări fundamentale privind căile de inițiere și dezvoltare a 

business-ului mic și mijlociu în RM 

6. 

Rolul si locul unui business-plan în asigurarea dezvoltării eficiente a unei 

întreprinderi 
Aspecte definitorii a rolului și locului unui business-plan  

7. 

Modalități de aplicare a comerțului electronic in afacerile din RM, in contextul 

avantajelor concurențiale 

Abordări fundamentale privind modalitățile de aplicare a comerțului 

electronic în afacerilor din RM 

8. 

Particularitățile inițierii, administrării și dezvoltării unei afaceri prin aplicațiile 

rețelelor de socializare 

Conceptul de inițiere, administrare și dezvoltare a unei afaceri prin 

intermediul rețelelor de socializare  

9. Diversificarea tehnicilor și tacticilor de vânzări – cheia succesului unei afaceri Aspecte teoretice tehnicile și tacticile de vânzări  

10. 
Применение и роль новых моделей бизнеса через социальных сетях 

Концептуальные основы роль новых моделей бизнеса через 

социальных сетях 

11. 
Анадиз тенденций и стратегий развития малого и среднего бизнесса в РМ 

Теоритические основы стратегического развития малого и 

среднего бизнесса в РМ 

12. Planul de afaceri – ca metodă de valorificare a oportunităților în mediul de afaceri Planul de afaceri: definire, conținut și necesitate  

13. 

Internet-magazin: particularități în condiții de risc și incertitudine și perspectivele 

de dezvoltare în Republica Moldova (în baza entităților existente pe piața 

autohtonă) 

Abordări fundamentale privind internet-magazin prin prisma 

condițiilor de risc și incertitudine  

DIACONU Tatiana, dr., lector univ. 

1. Modalități de eficientizare a funcțiunii comerciale în cadrul întreprinderii Fundamente teoretice a funcțiunii comerciale 

2. 
Eficientizarea funcției de planificare în cadrul întreprinderii 

Considerații teoretice privind specificul funcției de planificare în 

cadrul unei întreprinderi 

3. 

Modalități de eficientizare a activității de desfacere și logistică în cadrul 

organizației 

Aspecte teoretice privind activitatea de desfacere și logistică în cadrul 

întreprinderii 

4. 
Strategii de dezvoltare a întreprinderii în cadrul mediului concurențial 

Aspecte conceptuale privind strategiile de dezvoltare a firmei în cadrul 

mediului concurențial 

5. Modalități de eficientizare a activității de desfacere în cadrul organizației Abordări fundamentale a activității de desfacere în organizație 

6. 
Perfecționarea managementului activității de marketing în organizație 

Esența și conținutul managementului activității de marketing în 

organizație 

7. Impactul mediului de afaceri asupra activității firmei Aspecte teoretico-științifice privind mediul de afaceri 

8. Modalități de eficientizare a funcțiunii de producție în cadrul organizației Abordări tеоrеtiсo-metodologice privind funcțiunea de producție 



9. Modalități de raționalizare a sistemului decizional în organizație Conceptul de sistem decizional și rolul lui în organizație 

10. Modalități de raționalizare a structurii organizatorice în cadrul întreprinderii Fundamentele teoretice ale structurii organizatorice 

11. 
Modalități de gestiune a riscurilor în condițiile asigurării unor rezultate eficiente 

Abordări teoretico-metodologice privind gestiunea riscurilor unei 

afaceri 

12. Raționalizarea sistemului informațional în cadrul întreprinderii Sistemul informațional al organizației: aspecte teoretice 

13. 

Evaluarea eficienței gestiunii canalelor de distribuție a produselor în cadrul 

întreprinderii 

Gestiunea canalelor de distribuție în întreprinderile moderne: repere 

general - teoretice 

14. Modalități de creștere a avantajelor concurențiale în companiile autohtone Abordări conceptuale privind concurența 

CERNEI Mihail, dr., conf.univ. 

1. 
Modalități de sporire a eficacității și eficienții managementului firmei 

Aspecte teoretice privind eficacitatea și eficiența managementului 

firmei 

2. 

Diagnosticarea stării managementului la întreprindere și modalități de sporire a 

eficacității sale 

Abordări tеоrеtiсo-metodologice privind diagnosticarea stării 

managementului la întreprindere 

3. 

Managerul modern: locul și rolul lui în managementul companiei din Moldova, 

calitățile principale, metodele de lucru, organizarea muncii 

Conceptul de managerul modern și rolul lui în managementul 

companiei 

4. 

Elaborarea sistemului de stimulare a personalului întreprinderii și evaluare 

eficacității acestuia 

Fundamentele teoretice ale sistemului de stimulare a personalului 

întreprinderii 

5. 

Organizarea sistemului de salarizare în cadrul companiei și evaluarea a eficienței 

sale 
Conceptele sistemului de salarizare în cadrul companiei 

6. 

Etapele procesului și schema organizării business planificării în întreprinderile 

mici și mijlocii. 
Aspecte conceptuale privind elaborarea și aplicarea planului de afaceri 

7. 

Strategia de proiectare a structurii organizatorice a întreprinderilor Republicii 

Moldova 

Fundamentele teoretice ale proiectării structurii organizatorice ale 

întreprinderilor 

8. 

Mecanismele motivaționale și căile de sporire a nivelului motivației personalului 

în cadrul întreprinderilor din RM 

Aspecte teoretico-științifice privind mecanismele motivaționale și 

nivelul motivației personalului 

9. Perfecționarea aplicării metodelor managementului în firma Aspecte teoretice a metodelor managementului 

10. 
Diagnosticarea și aprecierea resurselor umane în cadrul întreprinderii 

Abordări tеоrеtiсo-metodologice privind diagnosticarea și aprecierea 

resurselor umane în cadrul întreprinderii 

TIMUȘ Ana, dr., lector univ. 

1. 

Dezvăluirea și transparența informației - principiu de bază al managementului 

corporativ 
Aplicarea principiilor de guvernare corporativa  



2. 

Perfecționarea procesului de raportare în structurile corporative ale companiilor 

din Republica Moldova 
Aspecte teoretice si metodologice privind administrarea corporativa  

3. 

Rolul indicatori de performanta in dezvoltarea companiile din Republica 

Moldova 
Teorii, concepte si metode de stabilire a indicatorilor de performanta 

4. 

Aplicarea principiilor de guvernare corporativă în societățile pe acțiuni din 

Republica Moldova 
Aplicarea principiilor de guvernare corporativa  

5. 

Costurile calității și noncalității în cadrul companiilor din domeniul (de ales 

domeniul) 
Aspecte teoretice si metodologice privind costurile calității 

6. 
Formarea bugetului în cadrul managementului de proiect 

Concepte, teorii si metodologii de formare a bugetului in cadrul 

managementului de proiect  

7. Eficientizarea deciziilor manageriale în companiile autohtone Teorii si metodologii de fundamentare a deciziilor manageriale 

8. 
Metode și tehnici de planificare utilizate în managementul proiectelor 

Teorii, tehnici si metodologii de planificare utilizate in managementul 

proiectelor  

ȘTEFÎRȚA Natalia, dr., lector univ. 

1. 

Căile și modalitățile de rezolvare a problemelor turbulente din activitatea 

întreprinderilor micului business în Republica Moldova  

O privire generală teoretică asupra căilor și modalităților de rezolvare 

a problemelor din activitatea întreprinderilor 

2. 

Managementul funcționării întreprinderilor în condițiile economiei concurențiale 

în Republica Moldova 

Tendințe și provocări teoretice în managementul funcționării 

întreprinderilor în condițiile economiei concurențiale  

3. 
Планирование деятельности предприятия в антикризисном управлении 

Теоретические подходы понятия планирования деятельности 

предприятия в антикризисном управлении  

4. 
Particularitățile managementului resurselor umane în administrația publică  

Considerații generale privind resursele umane în domeniul 

administrației publice 

5. 
Organizarea proceselor de asigurare a continuității afacerii în cadrul întreprinderii 

Importanța și rolul teoretic a procesului de organizare a continuității 

afacerii – între realități și cerințe 

6. 

Переговоры в процессе поставки экономических агентов в Республике 

Молдова 

Теоретические аспекты изучения важности деловых переговоров 

в процессе снабжения экономических агентов 

7. 
Анализ и пути повышения эффективности деятельности предприятия 

Теоретические аспекты повышения эффективности деятельности 

предприятия  

8. 
Концепция команд и командных действий в бизнес – организациях 

Управленческие команды в системе управления бизнес-

организацией 

OBOROCEANU Irina, dr., conf.univ. 



1. 

Выбор стратегии управления персоналом организации в современных 

условиях. 

Мировой опыт управления человеческими ресурсами и его 

применение в практике работы молдавских компаний. 

2. 

Планирование потребности, принципы подбора и расстановки персонала в 

организации. 

Разработка программ стимулирования труда работников 

предприятия. 

3. 
Система вознаграждения и мотивации персонала организации. 

Организация оценки деятельности персонала предприятия и 

обеспечение качества труда. 

4. 

Повышение производительности и нормирование труда работников 

предприятия. 

Внутрифирменное обучение как технология развития кадрового 

потенциала организации. 

5. Методы поддержания работоспособности персонала. Планирование карьеры, обучение и развитие персонала. 

6. Формирование кадрового резерва и обучение работников предприятия. Специфика феномена лидерства и руководства коллективом. 

7. 
Управление динамическими процессами развития коллектива предприятия. 

Командообразование как технология формирования 

управленческого потенциала организации. 

8. 

Формирование и регулирование социально-психологического климата 

коллектива организации. 
Управление поведением персонала организации. 

9. Конфликтологические основы менеджмента человеческих ресурсов. Привлечение персонала организации в процесс управления. 

10. Управление текучестью кадров и трудовой дисциплиной на предприятии. Управление трудовыми отношениями в организации. 

PESTUȘCO Nina, dr., conf.univ. 

1. 
Aplicarea funcțiilor manageriale în cadrul organizației 

Организационная культура как фактор эффективной 

деятельности организаций 

2. Aplicarea teoriilor motivaționale în organizațiile autohtone Организация и управление сбытовой деятельностью предприятия 

3. 
Formarea unor comunicații eficiente în cadrul organizației 

Совершенствование системы мотивации персонала в 

организации 

4. Analiza comparativă a managerului, întreprinzătorului, liderului Особенности разрешения конфликтов в малом бизнесе 

5. 
Caracteristica stilului propriu omului de afaceri din Republica Moldova 

Управление проектом: специфика и особенности в Республике 

Молдова 

6. 
Rolul și perfecționarea sistemului informațional al organizației 

Экономические методы управления и их использование для 

повышения эффективности предприятия 

7. 
Procesul decizional în managementul întreprinderii 

Бизнес-план как форма управления процессом развития малого и 

среднего бизнеса 

8. Perfecționarea structurii organizatorice a întreprinderii Консультирование как современная управленческая технология 



9. 
Analiza si perfecționarea procesului decizional în întreprinderile naționale 

Антикризисное управление предприятием в современных 

условиях 

10. Dezvoltarea stimulentelor nonfinanciare în cadrul întreprinderii Анализ проблем адаптации предприятия в конкурентной среде 

11. 
Strategii antreprenoriale în cadrul afacerii mici în condițiile pandemiei 

Организация и управление рекламно-информационной 

деятельностью предприятия 

12. 

Sistemul managerial național: caracteristici și perspective de dezvoltare în 

condițiile crizei economice 

Социальные и психологические факторы эффективной 

деятельности организации 

13. 
Probleme actuale și de perspectivă privind salarizarea în Republica Moldova 

Совершенствование организационной структуры управления 

предприятием в современных условиях 

VEREJAN Nicolae, dr., conf.univ. 

1. Modalități de implementare eficientă a managementului riscurilor în întreprindere Managementul riscurilor în afaceri - instrument de gestiune eficientă 

2. Riscuri specifice în afacerile start-up Caracteristica afacerilor start-up prin prisma riscurilor antreprenoriale 

3. Modalități de diminuare a riscurilor în afaceri Metode de diminuare a riscurilor 

4. Politici comerciale a întreprinderii în condiții de criză. Activitatea comercială a firmei în mediul concurențial 

5. Crizele economice și impactul asupra afacerii Crizele economice și instabilitatea mediului de afaceri 

6. Evoluții macroeconomice și riscuri aferente activității la nivel microeconomic Aspecte macroeconomice și mediul de afaceri 

7. Riscuri actuale caracteristice întreprinderilor autohtone Activitatea întreprinderii în condiții de instabilitate economică 

8. Finanțarea afacerilor start-up și riscuri caracteristice Caracteristica surselor de finanțare a afacerilor 

9. Modalități economice și manageriale de eficientizare a activității întreprinderii Eficiența afacerii și rolul managementului organizațional 

10. Dezvoltarea afacerii prin intermediul leasing -ului. Caracteristica leasing-ului financiar și operațional ca sursă de finanțare 

11. Politici de creștere a eficienței comerciale în întreprindere Funcțiunea comercială și influențe asupra activității firmei 

12. Impactul mediului de afaceri asupra activității firmei Caracteristica mediului intern și extern al afacerii 

POSTOLACHI Valentina, dr., conf.univ. 

1. Politici și strategii de resurse umane la nivel organizațional Abordări teoretice privind politici și strategii de resurse umane 

2. 
Evaluarea politicii de personal la nivel organizațional 

Noțiuni teoretice privind evaluarea politicii de personal la nivel 

organizațional 

3. 
Rolul și importanța strategiilor resurselor de muncă în cadrul organizației 

Concepte și teorii privind strategiile resurselor de muncă în cadrul 

organizației 

4. 

Probleme ale asigurării organizațiilor cu resurse umane în condițiile economiei 

concurențiale 
Noțiuni conceptuale privind asigurării organizațiilor cu resurse umane. 



5. Conținutul politicii de resurse umane în cadrul organizației Aspecte teoretice și metodologice privind politicile de resurse umane  

6. 
Managementul timpului în cadrul organizației. 

Teorii și concepte privind managementul timpului în cadrul 

organizației. 

7. 
Evaluarea politicii de personal la nivel organizațional 

Teorii și concepte privind evaluarea politicii de personal la nivel 

organizațional 

8. Sistemul de motivare a personalului în cadrul organizației Concepte și teorii de motivare a personalului în cadrul organizației 

9. 
Conținutul sistemului de instruire profesională a personalului în cadrul firmei. 

Concepte și metode de instruire profesională a personalului în cadrul 

firmei. 

10. 
Planificarea carierei profesionale în cadrul organizației 

Aspecte teoretice și metodologice privind planificarea carierei 

profesionale. 

BÎRCĂ Alic, dr. hab., prof.univ. 

1. Managementul resurselor umane în firmele mici și mijlocii Caracteristici definitorii ale managementului resurselor umane 

2. Analiza strategiilor și politicilor de personal în cadrul organizațiilor Fundamentele strategiilor și politicilor de resurse umane 

3. Organizarea funcțiunii de resurse umane în cadrul organizațiilor Conținutul funcțiunii de resurse umane 

LÎSÎI Aliona, dr., conf.univ. 

1. 

Mediul de afaceri în Republica Moldova: - bariere de intrare și ieșire în situația 

de pandemie COVID-19. 
Abordări teoretice privind managementul afacerii 

2. 

Direcții de perfecționare a managementului remunerării muncii în condițiile 

actuale. 
Noțiuni teoretice privind managementul resurselor umane 

3. 

Antreprenoriatul social – formă de implicare a persoanelor aparținând grupurilor 

defavorizate în activități economice. 
Concepte și teorii privind antreprenoriatul social. 

4. 

Modalități de îmbunătățire a profitabilității întreprinderilor prin eficientizarea 

managementului resurselor umane. 

Generalizări teoretico-conceptuale asupra profitabilității 

întreprinderilor prin eficientizarea managementului resurselor umane. 

DRĂGĂLIN Iuliana, dr., lector univ. 

1. 

Relațiile de parteneriat și rolul lor în dezvoltare managementului firmelor mici 

inovative 
Noțiuni fundamentale ale parteneriatelor în afaceri și rolul lor 

2. 

Imaginea brandului de țară în promovarea exportului și asigurarea competitivității 

la nivel mondial 

Conceptul brandului de țară și impactul asupra competitivității 

întreprinderii 

3. 

Strategii și programe guvernamentale de finanțare a activității de antreprenoriat 

în Republica Moldova 
Abordări conceptuale privind suportul de stat a ÎMM 



4. 

Utilizarea metodelor manageriale pentru analiza mediului exterior al firmelor 

naționale 
Aspecte teoretice privind metodele manageriale 

5. Matricea Space – modelul de dezvoltare a strategiei întreprinderii Concepte și metode de elaborare a strategiei 

6. 
Inovațiile strategice ca factor cheie a succesului managementului organizației 

Conceptualizarea inovațiilor strategice ca factor important in 

dezvoltarea afacerilor 

7. 

Analiza practicii internaționale și naționale orientate spre susținerea activității de 

antreprenoriat 

Aspecte conceptuale ale practicii naționale și internaționale de 

susținere a antreprenoriatului 

8. 
Strategia de pătrundere pe piețele externe și mix-ul de marketing. 

Fundamentele strategiei de pătrundere pe piețele externe și importanța 

mix-lui de marketing 

9. Forme și metode de aplicare a inovațiilor în condițiile contemporane Concepte teoretice ale formelor și metodelor de inovații 

10. 

Implementarea sistemelor de calitate în cadrul întreprinderilor din Republica 

Moldova 
Concepte și teorii ale sistemelor de calitate 

11. 

Alianțe strategice ale managementului internațional în condițiile globalizării: 

analiza și perspective 
Aspecte conceptuale ale alianțelor strategice 

12. 

Dezvoltarea comerțului interior în Republica Moldova: bariere și metode de 

depășire 
Conceptul comerțului intern și importanța lui în economia țării 

LISA Galina, dr., lector univ. 

1. 
Studiul corelării responsabilității sociale și a performanței financiare corporative 

Abordări conceptuale ale responsabilității sociale și ale performanței 

financiare corporative 

2. Impactul capitalului social asupra performanței antreprenoriale Noțiuni teoretice despre capitalul social și performanța antreprenorială 

3. Managementul schimbării organizaționale – abordări manageriale inovative Concepte și metode ale managementului schimbării organizaționale 

4. 

Realități și perspective a antreprenoriatului social și a obiectivelor dezvoltării 

durabile pentru economia Republicii Moldova 

Conceptualizarea antreprenoriatului social în contextul dezvoltării 

comunitare 

5. 

Impactul relației dintre leadership, responsabilitate socială corporativă și valoarea 

mărcii asupra eficienței businessului de familie 

Elemente introductive privind leadership-ul, responsabilitatea socială 

corporativă și valoarea mărcii 

6. Leadership și inovare în ÎMM-uri internaționalizate târziu Aspecte teoretice privind leadership-ul, procese de inovare și IMM-uri 

7. Studiu al modelelor de afaceri circulare pe piața Republicii Moldova Abordări teoretico-metodicce ale modelelor de afaceri circulare 

8. Efectul de creștere a productivității și inovarea modelului de afaceri Considerații teoretice privind productivitatea și modelele de afaceri 

9. 
Importanța și rolul clienților în modelele de afaceri circulare 

Concepte cheie privind valoarea și etica clienților și privind modele de 

afaceri circulare 

10. Inteligența artificială și impactul său în transformarea afacerii Perspectiva funcțională și contextuală a inteligenței artificiale 



11. 
Noi abordări manageriale ale modelelor de afaceri în economia colaborativă 

Aspecte teoretico-metodice ale modelelor de afaceri și ale economiei 

colaborative 

12. 

Impactul managementului total al calității asupra activității economice a 

întreprinderilor prestatoare de servicii 

Aspecte conceptuale ale managementului total al calității și ale 

specificității întreprinderilor prestatoare de servicii 

13. 

Impactul externalizării serviciilor asupra eficacității gestiunii operaționale a 

întreprinderii 

Aspecte definitorii ale proceselor de externalizare și ale gestiunii 

operaționale a întreprinderii 

 


