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1. Teorii generale cu privire la managementul hotelier 

2. Transporturi turistice 

3. Trăsături ale managementului strategic în managementul hotelier 

4. Analiza comparativă a industriei hoteliere în Republica Moldova  şi România 

5. Posibilităţi de dezvoltare a turismului în bazinul râului Nistru 

6. Evaluarea resurselor turistice în zona de Nord a Republicii Moldova 

7. Managementul serviciilor hoteliere (în baza unui hotel) 

8. Structura şi rolul serviciilor hoteliere (în baza unui hotel) 

9. Managementul calităţii serviciilor în hotel... 

10. Comercializarea produsului hotelier 

11. Posibilităţi de includere a rezervaţiilor naturale din Republica Moldova în circuitul 

turistic 

12. Studiu asupra turismului hotelier în Republica Moldova 

13. Turismul muzeistic în Republica Moldova 

14. Turismul ecologic în Republica Moldova 

15. Performanțe şi calitate în turismul internaţional 

16. Dezvoltarea durabilă a turismului în zona....a Republicii Moldova 

17. Analiza ofertei turistice pe piaţa Bulgariei (României, Republicii Moldova sau altele) 

18. Planificarea activităţii turistice în mediul rural 

19. Posibilităţi de includere a Orheiului Vechi în circuitul turistic 

20. Turismul vinicol în Republica Moldova 

21. Rolul Egiptului în turismul mondial 

22. Rolul Israelului în turismul mondial 

23. Rolul pensiunilor turistice în dezvoltarea turismului în mediul rural 

24. Strategii de dezvoltare a turismului de shoping în statele lumii 

25. Potentialul turistic antropic al Regiunii Nord și valorificarea acestuia 

26. Potențialul turistic al mun. Chișinău și valorificarea lui (în baza unei agenții) 

27. Potențialul turistic al mun. Bălți și valorificarea lui 

28. Turismul cultural în Republica Moldova și perspectivele dezvoltării sale 

29. Analiaza dezvoltării potențialului hotelier al mun. Chișinău 

30. Studiu analitic al dezvoltării turismului în statele riverane Mării Negre 

31. Posibilități de dezvoltare a turismului tansfrontalier în sectorul jud. Suceava-reg. 

Cernăuți- zona de Nord a Republicii Moldova  

32. Dezvoltarea turismului religios în Republica Moldova. 


