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Nr.crt. Tematica teză de master  

JALENCU Marian, dr., conf.univ. 

1. Modalități de utilizare eficientă a personalului unei firme 

2. Importanța implementării sistemului intraprenorial în companie 

3. Dezvoltarea personalului unei întreprinderi 

4. Organizarea activităților de recompensare a personalului unei firme 

5. Impactul perfecționării personalului asupra eficienței activităților organizaționale 

POSTICA Maia, dr., conf.univ. 

1. Dezvoltarea personalului în dependență de practicile mondiale 

2. Translația din culturile mondiale în cea moldoveneasca 

3. Încadrarea culturii moldovenești în abordarea lui Hofstede 

4. Negocierea în procesul schimbării organizaționale 

5. Implementarea relațiilor procesului de europenizare in întreprinderile autohtone 

MIRONOV Svetlana, dr., conf.univ. 

1. Căi de soluționare a problemei fluctuației personalului 

2. Modalități de creștere a performanței angajaților în cadrul întreprinderii 

3. Perfecționarea sistemului de recompense în cadrul întreprinderii 

4. Relațiile interpersonale la locul de muncă: probleme și soluții 

5. Digitalizarea și automatizarea proceselor și activităților managementului resurselor umane 



COSNICEAN Irina, dr., lector univ. 

1. Etapele de formare a echipelor și combinarea rolurilor în echipe eficiente 

2. Comportamentul organizațional al companiilor moderne 

3. Importanța politicii de comunicare a întreprinderii în condițiile modern 

SCUTARU Alexandru, dr., conf.univ. 

1. Rolul și locul abilităților antreprenoriale în inițierea și dezvoltarea unei afaceri. 

2. Dezvoltarea durabila a propriei afaceri prin prisma atragerii resurselor umane de calitate și formării unei structuri organizatorice competitivă. 

3. Selectarea, perfecționarea și formarea continuă a resurselor umane - cheia succesului in dezvoltarea unui business durabil. 

DIACONU Tatiana, dr., lector univ. 

1. Impactul managementului performanței profesionale asupra succesului organizației 

2. Perfecționarea sistemului de recrutare și selecție a personalului în cadrul organizației 

3. Dezvoltarea profesională a angajaților – activitate în asigurarea competitivității organizațiilor 

TIMUȘ Ana, dr., lector univ. 

1. Influenta stilului managerial asupra gestionarii eficiente in cadrul structurilor corporative 

2. Evaluarea personalului in cadrul companiilor prestatoare de servicii 

OBOROCEANU Irina, dr., conf.univ. 

1. 

Управление стрессоустойчивостью персонала организации, поддержание работоспособности и производительности трудовой 

деятельности. 

2. 

Управление динамическими процессами развития коллектива предприятия и применение технологии командообразования в 

менеджменте. 

PESTUȘCO Nina, dr., conf.univ. 

1. Dezvoltarea profesională a angajaților – activitate în asigurarea competitivității organizațiilor 

2. Probleme ale asigurării organizațiilor cu resurse umane în condițiile economiei concurențiale 

3. Recrutarea și selecția personalului în cadrul organizației 

4. Sistemul de motivare a personalului în cadrul organizației: conținut și probleme 

5. Sistemul de instruire profesională a personalului în cadrul organizației 

VEREJAN Nicolae, dr., conf.univ. 

1. Semnificația competitivității resursei umane pe piața muncii în economia modernă 

2. Ocuparea forței de muncă și șomajul în economia concurențială 



3. Migrarea internațională a forței de muncă și piața muncii  

4. Politici moderne de motivare a forței de muncă în economia concurențială 

POSTOLACHI Valentina, dr., conf.univ. 

1. Aspecte ale ocupării forței de muncă în Republica Moldova 

2. Instrumente de reglementare a politicii de resurse umane în cadrul organizațional 

3. Impactul managementului timpului asupra productivității muncii. 

BÎRCĂ Alic, dr. hab., prof.univ. 

1. Particularitățile administrării personalului în băncile comerciale 

2. Evaluarea sistemului de recompensare a personalului în cadrul organizațiilor 

LÎSÎI Aliona, dr., conf.univ. 

1. Dezvoltarea profesională a angajaților – activitate în asigurarea competitivității organizațiilor. 

2. Strategii și politici de recompense a personalului în cadrul organizației. 

DRĂGĂLIN Iuliana, dr., lector univ. 

1. Analiza politicilor de management al carierei în cadrul organizației. 

2. Analiza principiilor de dezvoltare al resurselor umane în condițiile de incertitudine. 

3. Eficientizarea gestionării personalului prin digitalizarea proceselor 

4. Eficientizarea gestionării personalului prin motivare 

5. Creșterea avantajului competitiv al întreprinderii prin investițiile în resursele umane  

LISA Galina, dr., lector univ. 

1. Analiza programelor de recompense și de recunoaștere și dezvoltarea leadership-lui în managementul talentelor 

2. Impactul utilizării sistemele informaționale în procesul de gestiune a resurselor umane 

3. Impactul instruirii încrucișate asupra eficienței organizaționale 

CERNEI Mihail, dr., conf.univ. 

1. Perfecționarea sistemului de selecție și recrutare a personalului în întreprindere 

2. Contribuție diagnosticării resurselor umane la dezvoltarea eficienței și eficacității întreprinderii 

 


