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1. Fundamentele managementului organizaţiei (I-II)
1. Mediul extern al întreprinderii şi influenţa lui asupra întreprinderii.
2. Sistemul managerial al întreprinderii în condițiile economice actuale.
3. Competitivitatea drept criteriu de bază al eficienţei managementului în economia Republicii Moldova.
4. Conflictul în teoria şi practica managerială şi metodele de soluţionare a lui.
5. Modelul decizional în conducerea întreprinderii şi problemele utilizării lui.
6. Restructurarea sistemului managerial în condiţiile economice actuale.
7. Problemele dezvoltării şi modelul managerial în întreprinderile mixte.
8. PUBLIC RELATIONS - comunicarea între firmă şi mediul ei.
10. Problemele dezvoltării şi modelul managerial în întreprinderile micului business.
11. Analiza metodelor manageriale în sistemul de management contemporan.
12. Mediul intern al firmei: specific, probleme, căi de soluţionare.
13. Analiza comparativă a metodelor de adoptare a deciziilor manageriale.
14. Factorii succesului şi conducerea eficientă a întreprinderii.
15. Metode şi instrumente de planificare şi prognozare în activitatea întreprinderii.
16. Evaluarea adaptării mediului intern la restricţiile mediului extern.
17. Asigurarea eficienţei conducerii prin metode social-psihologice.
18. Rolul factorilor motivaţionali în obţinerea performanţei manageriale.
19. Controlul managerial şi rolul acestuia în asigurarea rezultativităţii întreprinderii.
20. Analiza eficienţei gestionării stocurilor de mărfuri și materiale ale întreprinderii.
21. Proiectarea structurii organizatorice a întreprinderii.
22. Cultura organizaţională - element al strategiei întreprinderii.
23. Rolul echipei manageriale în cadrul întreprinderii de producţie.
24. Planificarea în aplicarea strategiei şi a politicilor manageriale.
25. Gestiunea calităţii producţiei şi a produselor.
26. Aprovizionarea tehnico-materială drept element al managementului eficient.
27. Căi de sporire a profitului şi rentabilității activităţii întreprinderii.
28. Managementul calităţii producţiei în condiţiile economice actuale.
29. Problemele comunicării firmei cu mediul său exterior.
30. Implementarea strategiilor de intervenţie pentru reducerea stresului socio-profesional la manageri şi
angajaţi.
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2. Managementul aprovizionării şi vînzărilor
Strategii ale întreprinderii în domeniul aprovizionării.
Forme şi metode eficiente de aprovizionare.
Gestiunea stocurilor de materiale la întreprindere.
Controlul şi analiza eficienţei activităţii de aprovizionare.
Perfecţionarea activităţii de aprovizionare a întreprinderii.
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii (vănzărilor).
Vănzările complexe ca modalitate eficientă în desfacerea produselor.
Gestiunea stocurilor de producţie finită.
Managementul utilizării eficiente a spaţiilor de depozitare a produselor
Managementul achiziţiilor publice.
Parteneriatul cu furnizorii în procesul de aprovizionare.
Perfecţionarea planificării şi organizării aprovizionării tehnico-materiale în unităţile economice.
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Perfecţionarea activităţii de desfacere în unităţile economice.
3. Marketing
Conţinutul şi rolul mediului de marketing al întreprinderii comerciale
Impactul politicii de produs asupra mixul de marketing.
Impactul politicii de preţ asupra mixului de marketing.
Impactul politicii de distribuţie asupra mixului de marketing.
Impactul politicii de promovare asupra mixului de marketing.
Particularităţile de conţinut ale marketingului serviciilor.
Marketingul turistic - domeniul specializat al marketingului serviciilor.
Analiza comportamentului consumatorului pe piaţă.
Organizarea activităţii de marketing în cadrul întreprinderilor industriale (comerciale)
Distribuţia fizică şi strategiile ei de dezvoltare.
Comerţul cu amănuntul şi rolul lui în strategia de circulaţie a mărfurilor.
Comerţul cu ridicata şi rolul lui în politica de distribuţie a mărfurilor.
Specificul marketingului educaţional.
Specificul marketingului în transport.
Specificul marketingului turistic.
Specificul marketingului bancar.
Programul de marketing al întreprinderii.
Elemente de marketing în activitatea antreprenorială.
Metode şi tehnici de colectare şi analiză a informaţiilor în cercetările de marketing.
Comerţul electronic: aplicaţii practice în Republica Moldova.
Aplicarea activităţii de marketing în asigurări.
Publicitatea pe Internet – specificul şi eficienţa.
Particularităţile dezvoltării marketingului ecologic în Republica Moldova.
Domeniile de aplicare şi specializarea marketingului în întreprinderea .....
Măsuri de prelungire a ciclului de viaţă al produsului.
Comportamentul cumpărătorului pe piaţa mărfurilor de larg consum.
Planificarea şi dezvoltarea produselor noi.
Investigarea comportamentului de cumpărare şi consum şi implementarea rezultatelor în activitatea
de marketing a întreprinderilor.
Atitudinea şi fidelizarea consumatorului faţă de produs, întreprindere, marcă.
Impactul mărcii întreprinderii asupra activităţii comerciale
Modalităţi şi instrumente de cercetare aplicate la întreprinderi în Republica Moldova.
Utilizarea rezultatelor cercetărilor demografice în segmentarea pieţei produsului.
Serviciile suplimentare ca factor de susţinere a vînzărilor.
Influenţa componentelor mixului comunicaţional asupra rezultatului activităţii firmei.
Impactul publicităţii asupra atitudinii şi comportamentului consumatorilor (pe exemplul unui produs
sau serviciu).
Influenţa promovării vînzărilor asupra cifrei de afaceri a firmei.
Aspecte sociale şi psihologice ale publicităţii.
Analiza şi aprecierea tehnicilor de merchandising la întreprinderile autohtone.
Impactul strategiilor de preţ asupra comportamentului consumatorului
Funcţiile marketingului şi domeniile sale de aplicare
Conţinutul şi sfera cercetărilor de marketing
Metode şi tehnici de recoltare a informaţiilor în cercetările de marketing
Studierea pieţei şi a comportamentului consumatorului
Strategii de piaţă şi marketingul mixt
Organizarea activităţii de marketing
Personalul compartimentului de marketing

