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Nr. Tematica tezelor de licenţă Numele, prenumele
studentului

Numele, prenumele
profesorului

1 Interferenţa activităţii logistice şi de marketing în cadrul firmei Ştirbu V. Muştuc S.
2 Optimizarea distribuţiei mărfurilor în cadrul întreprinderii (de producere, 

comerţ)
Gaisan I. Pituşcan F.

3 Strategii de marketing pe piaţa produselor alimentare (sau unei grupe de 
produse)

Ciochină I. Muştuc S.

4 Analiza factorilor ce influenţează poziţia concurenţială a întreprinderii pe 
piaţă

Zbîrnea O. Pituşcan F.

5 Elaborarea şi aplicarea chestionarului ca metodă de culegere a informaţiilor 
în cercetările de marketing

Batîr I. Muştuc S.

6 Analiza mediului de marketing intern şi extern în baza întreprinderii Cazacu N. Pituşcan F.
7 Implementarea instrumentelor marketingului-mix în activitatea întreprinderii Stratila N. Muştuc S.
8 Evaluarea mediului de marketing în care activează întreprinderile prestatoare 

de servicii
Condriuc O.

Muştuc S.

9 Analiza ciclului de viaţă şi strategii de poziţionare a produselor Guştiuc V. Pituşcan F.
10 Implementarea strategiilor de preţ în cadrul întreprinderii industriale Miron A. Muştuc S.
11 Implementarea e-marketingului - oportunitate pentru dezvoltarea afacerilor Dobrovolschi I. Şavga L.
12 Comportamentul consumatorului şi procesul adoptării deciziei de cumpărare Ţulea I. F.Pituscan
13



Grupa 3MkL-1341c 

Nr. Tematica tezelor de licenţă Numele, prenumele
studentului, grupa

Numele, prenumele
profesorului

1 Elaborarea şi organizarea programelor de publicitate în cadrul firmei Ceban P. Pituşcan F.
2 Evaluarea şi analiza comportamentului cumpărătorului industrial şi studierea 

procesului de achiziţie
Cazacu O.

Pituşcan F.

3 Analiza logisticii de achiziţionare şi a surselor de cumpărare în cadrul 
întreprinderii

Nicov Profir Petrovici S.

4 Legătura politicii de preţ cu elementele marketingului mix. Gîlea D. Muştuc S.
5 Cercetarea pieţei produsului (serviciului): identificarea, evaluare, segmentare Cazac-Rotari V. Muştuc S.
6 Analiza logisticii în ramuri de activitate Morocica-Gorea E. Petrovici S.
7 Marketingul în domeniu serviciilor (de transport, de construcţii, de sănătate, 

de expediţii etc.)
Zamfir Tudorica A. Muştuc S.

8 Implementarea marketingului mix la întreprinderile prestatoare de servicii Gaţapuc R. Pituşcan F.
9 Tipurile informaţiei şi rolul lor în fundamentarea deciziilor de marketing în 

cadrul întreprinderii
Buzuc A.

Pituşcan F.

10 Analiza metodelor de culegere a informaţiilor în cercetările de marketing Lisnic D. Pituşcan F.
11 Organizarea cercetărilor de marketing la întreprinderile producătoare 

(comerciale)
Slavinschi L.

Pituşcan F.

12 Segmentarea pieţei şi alegerea pieţelor-ţintă pentru întreprinderea 
producătoare/comercială/de prestare a serviciilor.

Zaiţ R. Pituşcan F.

Şeful catedrei                                            F.Pituşcan, 
Marketing, comerţ şi turism conf. univ., dr.



                       Decanul facultăţii
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Aprobat
la şedinţa catedrei 

pr. vb. nr.1 din 29.08.2016
 Marketing, comerţ şi turism 

Şef catedră_______ F.Pituşcan

TEMATICA
tezelor de licenţă

pentru studenţii specialităţii Marketing şi logistică, 
anul universitar 2016-2017, 

grupa 3MkL-1431, 3MkL-1341c 

Nr
.

Tematica tezelor de licenţă

1 Comportamentul consumatorului şi procesul adoptării deciziei de cumpărare
2 Problemele implementării şi dezvoltării marketingului în sectorul industrial
3 Aplicarea strategiilor de marketing în domeniul serviciilor
4 Problemele distribuţiei fizice şi strategii de dezvoltare a acestora la întreprinderi
5 Elaborarea şi implementarea sistemului informaţional de marketing la întreprinderile

producătoare/comerciale
6 Evaluarea tendinţelor macro-mediului de marketing pe piaţa autohtonă
7 Analiza factorilor ce influenţează poziţia concurenţială a întreprinderii pe piaţă
8 Organizarea cercetărilor de marketing la întreprinderile producătoare (comerciale)
9 Metode de studiere şi previziune a pieţei produselor agroalimentare
10 Planificarea strategică a activităţii de marketing la întreprinderi
11 Elaborarea previziunilor de marketing la întreprinderi
12 Segmentarea  pieţei  şi  alegerea  pieţelor-ţintă  pentru  întreprinderea

producătoare/comercială/de prestare a serviciilor.
13 Analiza mediului de marketing intern şi extern în baza întreprinderii 
14 Perfecţionarea politicii de produs în cadrul firmelor autohtone
15 Alegerea şi administrarea şi canalelor de distribuţie pe piaţa autohtonă
16 Planificarea şi organizare a activităţii de marketing pe pieţele internaţionale
17 Analiza ciclului de viaţă şi strategii de poziţionare a produselor
18 Cercetarea pieţei produsului (serviciului): identificarea, evaluare, segmentare
19 Interferenţa activităţii logistice şi de marketing în cadrul firmei
20 Elaborarea şi organizarea programelor de marketing direct
21 Elaborarea şi organizarea acţiunilor de promovare a vânzărilor la întreprindere 
22 Elaborarea şi organizarea programelor de publicitate în cadrul firmei
23 Elaborarea şi organizarea programelor de relaţii cu publicul în cadrul firmei  
24 Elaborarea şi organizarea programelor de marketing de reţea  
25 Analiza şi controlul eficienţei activităţii de marketing la întreprinderi
26 Analiza pieţelor de afaceri şi a comportamentului de cumpărare al firmelor
27 Crearea, testarea şi lansarea noilor produse/servicii pe piaţă
28 Legătura politicii de preţ cu elementele marketingului mix.
29 Evaluarea posibilităţilor potenţiale ale intermediarilor în procesul distribuţiei 
30 Evaluarea  mediului  de  marketing  în  care  activează  întreprinderile  prestatoare  de

servicii
31 Analiza logisticii în ramuri de activitate
32 Studierea şi selectarea pieţelor-ţintă de către firmele prestatoare de servicii



33 Organizarea  procesul  cercetărilor  de  marketing  în  cadrul  firmelor  prestatoare  de
servicii

34 Implementarea marketingului mix la întreprinderile prestatoare de servicii
35 Evaluarea sistemului logistic depozitar în cadrul întreprinderii
36 Analiza logisticii de achiziţionare în cadrul întreprinderii industriale
37 Implementarea strategiilor de preţ în cadrul întreprinderii industriale
38 Evaluarea comportamentului cumpărătorului industrial
39 Analiza eficienţei activităţii promoţionale a firmelor prestatoare de servicii 
40 Tipurile  informaţiilor  şi  rolul  lor  în fundamentarea  deciziei  de marketing  în  cadrul

întreprinderii
41 Evaluarea  politicii  de  produs  în  cadrul  întreprinderilor  autohtone  şi  elaborarea

strategiilor de marketing a produselor
42 Analiza procesului de distribuţie în cadrul pieţei produselor industriale şi criteriile de

alegere a canalelor de distribuţie
43 Elaborarea  şi  aplicarea  chestionarului  ca  metodă  de  culegere  a  informaţiilor  în

cercetările de marketing
44 Analiza metodelor de culegere a informaţiilor în cercetările de marketing
45 Strategii de marketing pe piaţa produselor alimentare (sau unei grupe de produse)
46 Implementarea instrumentelor marketingului-mix în activitatea întreprinderii
47 Implementarea  marketingul  în  domeniul  serviciilor  (de  transport,  de  construcţii,  de

sănătate, de expediţii etc.)
48 Portofoliul  de  produse  (sortiment)  şi  perfecţionarea  acestuia  în  baza  abordării  de

marketing/logistice
49 Optimizarea distribuţiei mărfurilor în cadrul întreprinderii (de producere, comerţ) 
50 E-marketingul - oportunitate pentru dezvoltarea afacerilor

51 Mixul de marketing în mediul electronic
52 Organizarea  activităţii  de  marketing  în  sistemul  cooperaţiei  de  consum  (în  cadrul

întreprinderii)
53 E-mail marketing  - element important al activităţii întreprinderii

54 Perspective de dezvoltare a comerţului electronic

Şeful catedrei Marketing,comerţ şi turism                                             F.Pituşcan,conf.un.dr.


