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Denumirea proiectelor de cercetare: 
 

1. Abordări conceptuale privind logistica aprovizionărilor în cadrul entității economice 
2. Concepte teoretice privind evoluția și utilitatea benchmarkingului 
3. Esența și utilitatea art-marketingului 
4. Rolul și importanța marketingului social 
5. Aspecte teoretice privind logistica verde 
6. Abordări și viziuni asupra marketingului inovațional 
7. Abordări conceptuale privind strategiile de marketing sustenabil 
8. Considerații teoretice privind consumatorul „verde” 
9. Oportunitățile marketingului experiențial în fidelizarea clienților 
10. Modele de dezvoltare a marketingului 
11. Teorii și legi ale percepției cu relevanță în marketing 
12. Teorii privind marketingul 6.0 și impactul acestuia în segmentarea și poziționarea 

managementului produselor 



13. Aspecte conceptuale privind transformarea mărcilor individuale în mărci de retail 
14. Concepte privind procesul de echilibrare a identității și adaptare a brandurilor la segmentele 

destinate extinderii pieței 
15. Concepte teoretico-metodologice ale eco-marketingului și rolul acestuia în promovarea 

parcurilor eco-industriale 
16. Aspecte conceptuale de relații publice și comunicare corporativă 
17. Concepte teoretice de mass-media, persuasiune și propaganda 
18. Aspecte fundamental teoretice ale percepției consumatorilor față de măsurile de 

sustenabilitate aplicate în industria fast fashion 
19. Conceptul și caracteristica teoretică a noului univers de marketing – metaverse 
20. Conținutul teoretic cu privere la marketingul direct și comunicare 
21. Considerații teoretice privind fundamentele marketingului  
22. Abordare conceptuală a loialității clienților ca baza a competivității organizaționale 
23. Generalități cu privire la percepțiile consumatorilor 
24. Esența negocierii comerciale ca condiție a succesului 
25. Concepte teoretice privind promovarea vînzărilor. 
26. Aspecte teoretice privind influența ambalajului 
27. Esența și conținutul fidelizării clienților 
28. Delimitari conceptuale ale noilor tehnologii în activitatea de marketing 
29. Repere și conținutul publicității TV asupra comportamentului domestic 
30. Esența și conținutul ambalajului ca mijloc de comunicare a barandului 
31. Aspecte teoretice privind strategiile de comunicare și negociere 
32. Abordări teoretice privind marketingul digital 
33. Fundamente teoretice privind influence marketing 
34. Analiza pieței influencerilor din Republoca Moldova 
35. Concepte teoretice privind e-commerce și rețele sociale 
36. Analiza particularităților generațiilor 
37. Repere teoretice privind trendurile în marketingul digital 
38. Concepte teoretice privind cercetările de marketing: particularități, tipuri, metode 



39. Concepte teoretice privind cercetările de marketing   
40. Fundamente teoretice privind politica de distribuție  
41. Particularitățile marketing management în cadrul IMM 
42. Aspecte conceptuale privind marketingul creative 
43. Aspecte teoretice privind activitatea de vânzări 
44. Aspecte teoretice privind marketingul etic  
45. Abordări teoretice privind practicile etice și natura problemelor etice în marketing 
46. Repere teoretico-metodologice privind marketingului prin conținut și rolul acestuia în 

modelarea comportamentului consumatorului  
47. Referențiale conceptuale cu privire la social media marketing ca mijloc de comunicare și 

conectare cu clienții/utilizatorii 
48. Concepte teoretico-metodologice privind marketingul senzorial și efectele acestuia  asupra 

comportamentului de cumpărare al consumatorului 
49. Prefigurarea referințelor teoretice cu privire la atragerea, retenția şi recâştigarea clienților prin 

prisma orientării firmelor spre marketingul relaţional 
50. Aspecte teoretice privind conceptul, canalele și factorii  customer engagement-ului 
51. Repere conceptuale cu privire la obiectivele, canalele și  contextele prin care mobile 

marketing interacționează cu clienții  
52. Delimitări conceptuale vizând dimensiunile și măsurarea calității percepute a site-urilor web 
53. Aspecte conceptuale privind piața 
54. Aspecte conceptuale privind logistica 
55. Aspecte conceptuale privind cercetările de marketing 
56. Aspecte conceptuale privind marketingul inovațional 
57. Aspecte conceptuale privind marketingul direct 
58. Aspecte conceptuale privind consumerismul și ecologismul 
59. Aspecte conceptuale privind calitatea produselor și rolul ei în promovarea întreprinderilor 

agricole pe piață 
60. Aspecte teoretice privind abordarea activității de marketing pe piața produselor agricole 
61. Investigarea mediului concurențial – element strategic în dezvoltarea întreprinderilor agricole 



62. Aspecte teoretice vizând elaborarea și promovarea politicii sortimentale în entitățile 
agroalimentare 

63. Теоретико-методические основы разработки антикризисной стратегии на 
предприятиях. 

64. Специфика поведения потребителя на В2В и В2С рынках. 
65. Теоретические аспекты применения социально-этического маркетинга в экономике. 

66. Сущность и роль маркетинговых исследований. 
67. Роль и место маркетинговых коммуникаций в формировании потребительской 

ценности. 
68. Теоретические основы маркетинга в деятельности некоммерческой организации. 
69. Концепция маркетинг-микс 
70. Формирование лояльности клиентов 
71. Основы маркетинговой деятельности 
72. Основы сегментация рынков 
73. Основы рекламы 
74. Теоретические аспекты использования QR-кода в деятельности предприятия. 
75. Теоретические и методологические подходы к продвижению продукции в Интернет 

среде. 
76. Электронный маркетинг и его роль в развитии бизнеса. 
77. Теоретические основы ивент маркетинга. 
78. Теоретические предпосылки развития Growth hacking маркетинга. 
79. Теоретические и методологические подходы к лендингу в деятельности предприятия. 
80. Концептуальные аспекты продвижения товаров в цифровой среде. 
81. Концепция развития мессенджер-маркетинга в современных условиях. 
82. Теоретико-методолоические основы омниканального маркетинга. 
83. Теоретические аспекты персонализации на предприятии. 
84. Общая характеристика ребрендинга организации 
85. Графический дизайн в системе маркетинговых коммуникаций 



86. Теоретические предпосылки развития performance-маркетинга 
87. Теоретико-методологические концепции кулхантинга 
88. Сущность и содержание фирменного стиля компании  
89. Теоретические основы технологии скрытого маркетинга 
90. Концептуальные аспекты интернет-маркетинга: методы, техники, инструментарий 
91. Характеристика процесса повышения конкурентоспособности организации 
92. Теоретические основы интернет-маркетинга 
93. Теоретические аспекты маркетинговых исследований 
94. Теоретические аспекты упаковочных решений в электронной торговле 
95. Теоретико-методологические подходы к разработке и внедрению маркетплейсов 
96. Теоретические основы интернет-брендинга 
97. Основы медиапланирования в организации 
98. Антикризисные коммуникации в организации 
99. Теоретическое обоснование целей и структур маркетинговой службы предприятия 
100. Теоретические основы франчайзинга  как вида   бизнеса 
101. Концептуальные основы процесса ценообразования 
102. Содержание и виды  вирусного маркетинга 
103. Теоретические основы событийного маркетинга 
104. Концептуальные основы ньюсджекинга 
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Specialitatea Servicii Hoteliere, Turism și Agremement 

 

Denumirea proiectelor de cercetare: 
 

1. Caracteristica elementelor etnografice specifice Republicii Moldova 
2. Concepte teoretice privind metodele de coordonare a fluxurilor de turiști 
3. Aspecte conceptuale privind apariția și evoluția turismului științific 
4. Teorii conceptuale privind mobilitatea, frontierele și securitatea în turismul internațional 
5. Conceptul de turism medical: impact asupra dezvoltării destinațiilor turistice 
6. Aspecte teoretice privind interdependența turismului cu popoarele indigene și cultura acestora 
7. Fundamente teoretico- metodologice ale atropocentrismul și ecocentismul 
8. Aspecte teoretice privind marketingul și tehnologia detinațiilor turistice 
9. Teorii conceptuale privind managementul crizelor în turismul internațional 
10. Abordări teoretice ale pieței serviciilor turistice.  
11. Conceptul promovării serviciilor turistice și a competitivității acestora. 
12. Caracteristica excursiei în calitate de produs esențial al serviciilor turistice.  
13. Aspecte teoretice ale ,,industriei turismului’’ și a serviciilor excursioniste. 
14. Studiul procedeelor metodice ale excursiei și ale strategiilor de promovare ale acestora. 
15. Conceptul excursiei în literatura științifică occidentală și cea națională. 
16. Conceptul de program și pachet în prestarea de servicii pentru excursii. 



17. Abordări ale conținutului instructiv-educativ al  turismului recreativ și ale excursiilor. 
18. Conceptul complex al pieței serviciilor turistice. 
19. Abordările teoretice ale ghidajului. 
20. Concepte teoretice ale turismului MICE (Meetings,Incentives,Conferences,Exhibitions) 
21. Conceptul turismului balnear:istoric și realități. 
22. Aspecte conceptulae privind diferențierea produselor 
23. Aspecte conceptuale privind calittea produsului turistic  
24. Teoria conflictelor 
25. Teoria ospitalității 
26. Concepte privind prezentarea produselor turistice 
27. Concepte privind satisfacția clienților 
28. Aspecte privind ospitalitatea 
29. Aspecte teoretice ale industriei agrementului.  
30. Concepte teoretice ale industriei turismului receptor și importanța industriei de agrement  

pentru dezvoltarea acestuia. 
31. Concepte teoretice privind competitivitatea in domeniul industriei ospitalității 
32. Bazele teoretice ale sectorului serviciilor hoteliere 
33. Aspecte teoretice ale dezvoltării sectorului serviciilor de restaurare 
34. Aspecte teoretice ale managementului evenimentelor  
35. Abordări teoretice ale managementului evenimentelor culturale 
36. Abordări teoretice privind instituțiile preocupate de organizare și promovarea turismului 

internațional  
37. Aspecte teoretice ale politicilor organizațiilor internaționale de promovare a turismului. 
38. Bazele teoretice ale metodelor de promovare folosite în industria organizării de evenimente 
39. Aspectele teoretice ale managentului destinției turismului de litoral 
40. Concepte teoretice ale managentului destinației în domeniul turismului balneoclimateric 
41. Evaluarea strategiei guvernamentale din RM- aspecte teoretice 
42. Particularitățile Sistemelor  și  metodelor  moderne în managementul întrepinderilor hoteliere  
43. Noțiuni generale și clasificarea privind formele de turism 
44. Caracterizarea componentelor mixului de marketing (4P) și evoluția conceptului de mix 
45.  Evoluția conceptului și factorii  implicați în dezvoltare durabilă a turismului 
46. Clasificări conceptuale, tendințe în evoluția de croazieră 
47. Aspectele teoretice ale managementului strategic în producerea și comercializarea serviciilor 



48. Aspecte teoretice privind promovarea turismului regional 
49. Particularitățile digitalizării în cadrul organizațiilor din domeniul turistic 
50. Aspecte teoretice privind managementul ospitalității 
51. Dezvoltarea turismului din RM- aspecte teoretice 
52. Abordări teoretice ale ecoturismului 
53. Pensiunea agroturistică-factor generator în dezvoltarea turismului rural  
54. Repere teoretice cu privire la manifestările culturale și rolul lor în promovarea și dezvoltarea 

turismului rural 
55. Fundamente teoretice ale managementului calității serviciilor hoteliere 
56. Aspecte teoretice privind dezvoltarea turismului intern 
57. Esența și rоlul managementului resurselor umane în саdrul unităților hoteliere 
58. Aspecte conceptuale privind mediul de marketing 
59. Particularități de dezvoltare a pensiunilor agroturistice din Republica Moldova 
60. Analiza dezvoltării capacităților de cazare în unitățile administrativ-teritoriale 
61. Analiza cerințelor normative privind prestarea alimentației publice de către pensiunile 

agroturistice și casele rurale 
62. Evoluția cerințelor cadrului normativ privind dezvoltarea turismului în Republica Moldova 
63. Influența impozitelor și taxelor asupra dezvoltării afacerilor în turism 
64. Analiza comparativă RM-UE  a cerințelor privind crearea și comercializarea pachetelor de 

servicii turistice 
65. Respectarea de către prestatorii  
66. de servicii turistice a  cadrului normativ privind crearea și comercializarea pachetelor de 

servicii turistice 
67. Теоретические предпосылки развития рынка туристических услуг. 
68. Концепция экскурсии в трактовке международных и отечественных авторов.  
69. Концепция туристической отрасли и экскурсионных услуг. 
70. Теоретические аспекты  исследования экспорта и импорта турпродукта  
71. Концептуальное видение современной динамики международного туризма 
72. Концептуальная трактовка арт-маркетинга 
73. Теоретические  подходы в исследовании процесса продвижения продукта 
74. Технология и организация обслуживания иностранных туристов 
75. Концептуальная трактовка феномена “зеленая экономика” 
76. Теоретические трактовки производства и потребления турпродукта 



77. Экологический туризм и его влияние на развитие общества. 
78. Теоретические аспекты сельского туризма. 
79. Концептуальные подходы к средствам размещения в сельском туризме. 
80. Теоретические подходы к целевой аудитории в туризме. 
81. Ивент маркетинг и его роль в туризме. 
82. Теоретические основы мессенджер-маркетинга 
83. Омниканальный маркетинг: теория и практика использования в туризме. 
84. Методологические подходы к повышению конкурентоспособности туристского 

предприятия. 
85. Теоретические подходы к сезонным колебаниям в туризме. 
86. Социальные сети и их роль в продвижении туризма. 
87. Теоретические концепции гастрономического туризма  
88. Теоретические основы брендинга территории 
89. Характеристика организации квест-экскурсий 
90. Теоретические аспекты этнотуризма 
91. Теоретические предпосылки развития социального туризма 
92. Понятия и категории событийного туризма 
93. Развитие туристской рекламы в современных условиях 
94. Концептуальные подходы к организации экстремального туризма 
95. Методологические подходы в исследовании круизного туризма 
96. Экскурсионный туризм и особенности его организации 
97. Теоретико-методологические основы экотуризма 
98. Влияние туризма на культурно-образовательное развитие нации 
99. Концептуальные основы въездного туризма 

100. Современные тенденции развития туризма в контексте шеринг экономики 
101. Теоретические аспекты обеспечения конкурентных преимуществ туристского 

предприятия  
102. Концептуальные подходы к понятию безопасности в сфере туризма 

 
 

 


	65. Теоретические аспекты применения социально-этического маркетинга в экономике.

