
 

 
TEMATICA ORIENTATIVĂ PENTRU TEZELE DE MASTER  

Specialităţile: 363.1.1 Administrarea Businessului    

 365.1.1 Managementul Relaţiilor Economice Internaţionale 

  

PENTRU A.U. 2016-2017 

 

1.  Organizarea și gestiunea activității comerciale în rețeaua cu amănuntul  

2.  Investițiile imobiliare și impactul lor asupra performanțelor organizației 

3.  Reengineering - metodă de administrare a afacerii. 

4.  Dezvoltarea businessului mic și mijlociu și aprecierea eficienței lui 

5.  Managementul instruirii si dezvoltării profesionale a personalului organizației. 

6.  Eficientizarea managementului întreprinderii (în baza unei întreprinderi concrete) 

7.  Evoluţia şi structura cheltuielilor întreprinderilor comerciale 

8.  Aplicarea managementului calităţii în cadrul întreprinderii 

9.  Managementul perfecționării sistemului de motivare a resurselor umane în întreprindere. 

10.  Modalităţi de elaborare a strategiilor de dezvoltare a firmei 

11.  Aplicarea metodelor și procedeelor de management în cadrul întreprinderii. 

12.  Evoluţia şi structura cheltuielilor întreprinderilor comerciale 

13.  
Definirea misiunii, stabilirea obiectivelor și strategiilor prin sistemul de planificare 

strategica a întreprinderii. 

14.  Perfecţionarea sistemului informaţional în cadrul întreprinderii 

15.  Managementul administrării publica in cadrul Primăriei satului. 

16.  
Perfecționarea managementului resurselor umane ca factor al creșterii eficienței 

activității întreprinderii 

17.  Managementul remunerării muncii  si cai de perfecționare a prestației angajaților.  

18.  Cultura managerială și etica afacerilor - condiție necesară pentru prosperarea organizației 

19.  Modalităţile eficientizării sistemului de management al calităţii în întreprindere 

20.  
Dezvoltarea relațiilor comerciale ale Republicii Moldova în contextul integrării 

economice europene în spațiul comunitar european 

21.  Creșterea eficienței negocierii comerciale în domeniul agro-alimentar. 
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22.   Implementarea managementului calităţii în cadrul întreprinderilor cu capital străin 

23.  
Analiza matricelor de diagnostic strategic şi posibilităţile de aplicare a acestora în 

condiţiile economice actuale.       

24.  Modalităţi de eficientizare a stilului de conducere  (în baza unei întreprinderi concrete) 

25.  
Evaluarea situaţiei şi tendinţe de dezvoltare a comerţului în cadrul cooperaţiei de consum 

a Republicii Moldova 

26.  
Perfecţionarea stimulării materiale a angajaţilor întreprinderii (în baza unei întreprinderi 

concrete) 

27.  
Factori de risc în activitatea unităţilor economice şi metodele de minimizarea a lor în 

condiţiile economiei de piaţă 

28.  
Priorităţi strategice privind întreprinderile mici şi mijlocii în condiţiile actuale a 

Republicii Moldova 

29.  
Direcţii de perfecţionare a managementului calităţii întreprinderii cooperatiste din 

Republica Moldova 

30.  Analiza managementului culturii corporative ca factor de succes în întreprindere 

 

 

 


