Tematica tezelor de licenţă pentru anul de studii 2019-2020
1.

Particularităţile de dezvoltare ale noilor state
industrializate din Asia de Sud Est la etapa
contemporană.

Development peculiarities of the new
industrialized states from South – East Asia in
the contemporary stage

Uniunea Economică şi Monetară - etapă
esenţială în evoluţia procesului de integrare
economică europeană.

Economic and Monetary Union – an essential
stage in the evolution of the European
economic integration process

Participarea Republicii Moldova în circuitul
economic mondial: efecte şi forme de
manifestare.

Participation of the Republic of Moldova in
the global economic flow: presence and
effects

4.

Emergenţa economiei chineze şi impactul ei
asupra economiei mondiale.

The emergence of the Chinese economy and
its impact on the global economy

5.

Migraţia forţei de muncă din Republica
Moldova. Impactul remitenţelor asupra
creşterii economice interne.

Labor migration from the Republic of
Moldova. Impact of remittances on internal
economic growth

6.

Integrarea regională a Republicii Moldova:
consecinţe şi perspective.

Regional integration of the Republic of
Moldova: consequences and perspectives.

Corporaţiile transnaţionale şi implicaţiile lor
asupra economiei mondiale.

Transnational corporations and their impact
upon the global economy

Politica de Vecinătate a Uniunii Europene:
evoluţie şi perspective.

The European Union Neighbourhood Policy:
evolution and perspectives.

2.

3.

7.
8.

9.

10.

Evoluţia relaţiilor economice dintre Republica The evolution of economic relations between
the Republic of Moldova and the European
Moldova şi Uniunea Europeana în perioada
Union in the period of 2007-2018.
2007-2018.
Acordurile de Liber Schimb ale UE cu ţările
la alegere...

EU’s Free Trade Agreements with the chosen
countries..

Rolul celor patru libertăţi de circulaţie în
procesul integrării economice.

The role of the four freedoms of movement in
the process of economic integration.

Fenomenul şomajului în statele UE. Strategii
şi politici de valorificare a forţei de muncă.

Unemployment phenomenon in EU countries.
Labor force oriented strategies and policies

13.

Rolul politicii de coeziune a Uniunii
Europene în diminuarea disparităţilor socialeconomice.

The role of EU’s Cohesion Policy in reducing
social and economic disparities.

14.

Rolul fondurilor structurale în realizarea
obiectivelor de dezvoltare a Uniunii
Europene.

The role of structural funds in reaching the
development goals of the European Union

15.

Participarea Republicii Moldova în
Parteneriatul Estic: realizări şi perspective.

Participation of the Republic of Moldova in
the Eastern Partnership: achievements and
prospects

16.

Open regionalism – model de integrare
economică în zona Asia-Pacific.

Open regionalism – economic integration
model in the Asia-Pacific region

17.

Republica Moldova și noua politică
europeană de vecinătate.

Republic of Moldova and the new European
Neighbourhood policy

11.
12.

18.

Creșterea participării societății în țările
Parteneriatului estic

Increasing societal participation in the EaP
countries

19.

Politica europeană de inovare: abordare
holistică versus abordare liniară

European Innovation policy: holistic versus
linear approach

20.

Rolul inovaţiei în economia mondială şi
impactul acesteia asupra dezvoltării
economice în Republica Moldova.

The role of innovation in the global economy
and its impact on the economic development
of the Republic of Moldova.

Deschiderea economică şi impactul ei asupra
dezvoltării statelor lumii.

Economic openness and its impact upon the
development of countries

Subdezvoltarea şi economia ţărilor din Africa
(la alegere).

Underdevelopment and the economy of
African states (by choice).

Migraţia forţei de muncă în statele Uniunii
Europene: tendinţe, efecte şi politici.

Labor force migration in European Union’s
countries: trends, effects and policies.

24.

Impactul remitenţelor asupra dezvoltării
economice şi reducerii sărăciei statelor (la
alegere).

The impact of remittances upon the economic
development and poverty reduction of some
countries (by choice).

25.

Rolul politicilor investiţionale în distribuţia
geografică a investiţiilor străine directe.

The role of investment policies in the
geographical distribution of foreign direct
investments

26.

Cooperarea internaţională în domeniul
protecţiei mediului ambiant.

International cooperation in matters of
environment protection.

Politica de dezvoltare regională a Republicii

Regional development policy of the Republic
of Moldova in the context of European

21.
22.
23.

27.

28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.

Moldova în contextul integrării europene.

integration.

Economia deschisă şi impactul ei asupra
dezvoltării statelor lumii.

Open economy and its impact on the
development of countries of the world.

Securitatea economică (a unei ţări la alegere)
în contextul conflictelor regionale.

Economic security (a country by choice) in
the context of regional conflicts.

Unitatea Administrativ -Teritorială Nistreană:
provocare în procesul integrării europene a
Republicii Moldova.

Dniester administrative-territorial unit: the
challenge of Republic of Moldova's European
integration process.

Rolul transferului tehnologic, inovaţiilor şi
creativităţii asupra competitivităţii (a unei
ţări/grup de ţări la alegere).

The role of technological transfer, innovations
and creativity on the competitiveness (of a
country / group of countries by choice).

The process of economic integration and its
Procesul integrării economice şi impactul
acestuia asupra dezvoltării economice a ţărilor impact upon economic development of
African states.
din Africa.
Rolul comerţului internaţional în procesul de
integrare economică (ţări/grup de ţări la
alegere).

The role of international trade in the process
of economic integration (countries / group of
countries by choice)

Impactul politicii comerciale netarifare asupra
economiei Republicii Moldova.

The impact of the non-tariff trade policy upon
the Republic of Moldova’s economy.

Impactul politicii comerciale tarifare asupra
comerţului exterior al Republicii Moldova.

The impact of the tariff trade policy upon the
foreign trade of the Republic of Moldova

36.
37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.

44.

Export promotion and stimulation policy:
Politica de promovare şi stimulare a
exporturilor: experienţa mondială şi naţională. global and national experience
Rolul acordurilor de liber schimb în comerţul
exterior al Republicii Moldova: avantaje şi
limite.

The role of free trade agreements in the
Republic of Moldova’s foreign trade:
advantages and limitations.

Analiza relaţiilor comerciale ale Republicii
Moldova cu o ţara/grup de ţări la alegere ... ...
în perioada 2007-2018.

The analysis of Republic of Moldova’s trade
relations with (a country/countries by choice)
during the 2007-2018 periods.

Influenţa politicii comerciale asupra
comerţului exterior a unei ţări/grup de ţări.

The influence of the trade policy on the
foreign trade of a country \ group of countries
by choice.

Comerţul internaţional cu produse agricole în
perioada 2007-2018: factori determinanţi,
probleme şi perspective.

International trade in agricultural products
during the 2007- 2018 period: key factors,
problems and perspectives.

Comerţul internaţional cu produse petroliere
în contextul geopolitic actual.

International trade in petroleum products
within the current geopolitical framework.

Repartizarea geografică a comerţului exterior
al Republicii Moldova în perioada 2007 2018

The geographical distribution of the Republic
of Moldova’s foreign trade during the 20072018 period.

Comerţul exterior al Republicii Moldova cu
statele CSI în perioada 2007-2018: evoluţii şi
perspective.

The Republic of Moldova’s foreign trade with
CIS countries during the 2007-2018 period:
evolution and prospects.

Comerţul internaţional cu resurse energetice.

International trade in energy resources.

45.
46.

47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.

Situaţia actuală şi perspective pentru
Republica Moldova.

Current situation and prospects for the
Republic of Moldova

Structura fluxurilor comerciale internaţionale
în perioada anilor 2007-2018.

The structure of international trade flows in
the 2007-2018 period.

Particularităţi şi tendinţe ale comerţului
internaţional cu tehnologii informaţionale şi
de comunicaţii.

Peculiarities and trends of international trade
in communications and information
technologies.

Reglementarea instituţională a comerţului
internaţional cu bunuri si servicii.

Institutional regulation of international trade
in goods and services.

Evoluţia şi perspectivele comerţului
electronic la nivel global şi naţional.

The evolution and prospects of e-commerce at
global and national levels.

Comerţul intra-regional (regiune la alegere):
actualităţi şi perspective de dezvoltare.

The intra regional trade (region by choice):
actualities and development perspectives.

Integrarea economică europeană şi incidenţele European economic integration and its impact
on foreign trade of a country by choice.
ei asupra comerţului exterior a unei ţări la
alegere
Comerţul internaţional cu servicii: actualităţi
şi perspective pentru Republicii Moldova.

International trade in services: realities and
prospects for the Republic of Moldova

Participarea Republicii Moldova la OMC:
impactul asupra politicii comerciale.

The Republic of Moldova’s participation in
the WTO: the impact on its trade policy.

Rolul factorului ecologic în comerţul
internaţional cu produse ecologic pure.

The role of ecological factor in international
trade in organic products.

54.
55.

56.

57.

58.

59.
60.
61.
62.

Particularităţile comerţului internaţional cu
servicii ale ţărilor în curs de dezvoltare.

The Peculiarities of international trade in
services of the developing countries.

Analiza pieţei produselor de lux pe plan
internaţional şi naţional în perioada 2007 2018.

The Analysis of the national and international
luxury products markets during the period of
2007-2018.

Rolul ţărilor BRICS (Brazilia, Federaţia Rusă, The Role of the BRICS countries (Brazil,
Russia, India, China, South Africa) in the
India, R. P. Chineză şi Africa de Sud) în
repartizarea geografică a comerţului mondial. geographical distribution of the world trade.
Comerţul internaţional cu drepturi de
proprietate intelectuală la nivel mondial şi
naţional.

International trade in intellectual property
rights at the national and global level

Impactul politicii comerciale comunitare
asupra comerţului exterior a Uniunii
Europene.

The Impact of the common trade policy upon
the European Union’s foreign trade.

Dezvoltarea durabilă şi comerţul internaţional
cu produse ecologice.

Sustainable development and international
trade in eco-friendly products.

Rolul OMC în soluţionarea diferendelor în
comerţul internaţional

The role of WTO in dispute settlement in
international trade

Rolul OMC în fortificarea capacităţii
comerciale a ţărilor în curs de dezvoltare

The role of WTO in building trade capacity
for developing countries

Acordurile plurilaterale ale OMC: Acordul cu
privire la achiziţii publice şi rolul său în
stimularea comerţului trans-frontalier

Plurilateral agreements of WTO: Government
Procurement Agreement and its role in
increasing cross-border trade

63.
64.
65.

66.

67.
68.

69.
70.
71.
72.

Corelaţia dintre fluxurile internaţionale
comerciale şi investiţionale

The correlation between trade and investment
international flows

Rolul ţărilor în curs de dezvoltare în fluxurile
de investiţii străine directe

The role of developing counties in foreign
direct investment flows

Impactul crizei datoriei publice ale statelor
din zona euro asupra comerţului exterior a
Uniunii Europene.

The Impact of the Eurozone public debt crisis
upon the European Union’s foreign trade

Cooperarea tehnico-ştiinţifică internaţională
la nivel de companii: tehnici şi avantaje.

International Technical and Scientific
Cooperation at Companies’ level: techniques
and advantages

Forme de cooperare internaţională în
domeniul producerii (o industrie la alegere).

Forms of international cooperation in the field
of production

Concursuri comerciale (tendere)
internaţionale – formă de plasare a
comenzilor de producţie/livrare.

International commercial contests (tenders) -

as a form of ordering production / delivery.

Contrapartida în afacerile economice
internaţionale: factori determinanți şi forme.

The Countertrade in International Economic
Affairs: Determinant Factors and its Forms

Aranjamente compensatorii în practica
mondială de afaceri.

Offset Arrangements in International
Business Practice

Reexportul în practica internaţională şi
naţională de afaceri.

Re-export in international and national
business practice

Emisiunea de obligaţiuni ca procedură de
mobilizare a resurselor financiare la nivel

The Bond Issuance as a Mobilization
Procedure of Financial Resources at

73.
74.
75.

76.

77.
78.
79.

80.
81.

internaţional.

International Level

Tehnici de selectare a pieţelor externe de
desfacere: actualităţi şi perspective.

Techniques for selecting foreign sales
markets: actualities and perspectives.

Obiectivele şi elementele logisticii
internaţionale: practica mondială şi naţională.

Objectives and elements of international
logistics: global and national practice

Forme comerciale şi necomerciale ale
transferului de tehnologii: experienţa
internaţională şi naţională.

Commercial and Non-commercial Forms of
Technology Transfer: International and
National Experience

Societăţi mixte ca formă de cooperare
economică internaţională: conţinut şi
avantaje.

International economic cooperation
techniques: content and advantages

Experienţa internaţională şi naţională în
derularea licitaţiilor de vânzare.

Steps and elements of international auctions;
experience of the Republic of Moldova

Producţia în lohn: practica internaţională şi
naţională.

Production under the Lohn system:
international and national practice.

Licenţierea şi cesiunea ca forme de
comercializare produselor rezultate din
utilizarea brevetelor de invenţie.

Licensing and assignment as forms of trading
goods resulting from the use of invention
patents.

Tehnici de finanţare a exporturilor pe termen
scurt: experienţa internaţională şi naţională.

Short-term Export Financing Techniques:
international and national experience.

Piaţa internaţională a obligaţiunilor:
obligaţiunile străine şi euroobligaţiunile.

International Bond Market: Foreign Bonds
and Eurobonds.

82.
83.
84.

85.

86.
87.
88.
89.

90.
91.

Piaţa internaţională a serviciilor de consulting
– engineering: actualităţi şi perspective.

World market of consulting - engineering
services: actualities and perspectives.

Piaţa valutară internaţională: tendinţe şi
probleme.

International currency market: trends and
problems.

Rolul creditului internaţional în finanțarea
tranzacțiilor comerciale: particularităţi şi
forme.

The Role of International Credit in Financing
of Trade Transactions: Features and Forms

Factoringul ca tehnică specială de finanţare:
experienţa Republicii Moldova.

Factoring as a Special Financing Technique:
Republic of Moldova’s experience

Mecanismul mobilizării şi strategia
eurocreditelor.

The Mechanism of Lending and Strategy of
Euro-Credits.

Analiza eficienţei operaţiunilor de exportimport în cadrul întreprinderii (la alegere)…

The Analysis of Export-Import Operations
Efficiency of …… (name) Firm

Metode de atragere a resurselor financiare pe
piaţa internaţională.

Methods of attracting financial resources on
the international market.

Identificarea formelor de finanţare și a
oportunităţilor pentru dezvoltarea sectorului
industrial din Republica Moldova.

The Identification of Financing Forms and
Opportunities for the Development of the
Industrial Sector in the Republic of Moldova

Tehnici de finanţare a proiectelor. Practica
europeană și autohtonă.

Project financing techniques. European and
national practice.

Countertrade and Barter: Alternative form of
Contrapartida și Barterul: formă alternativă de
rd
finanţare a comerțului utilizată de ţările lumii Trade Financing used by the 3 World

92.
93.

94.
95.

96.

97.

98.

99.

a 3-a.

Countries.

Rolul know-how-ului în economia
cunoaşterii.

The role of know-how in the knowledgebased economy

Activitatea de brevetare a obiectelor de
proprietate intelectuală în Republica
Moldova: realizări şi perspective.

Intellectual property objects
patenting/registration activity in the Republic
of Moldova: achievements and perspectives

Licitaţiile internaţionale – tehnică de
comercializare a obiectelor de lux.

International Auctions – a technique in
trading with luxury goods.

Forfetarea şi scontarea ca tehnici de finanţare
a tranzacţiilor comerciale (analiză
comparativă)

Forfeiting and Discounting as Financing
Techniques of Commercial Transactions
(comparative analysis)

Creditul cumparator şi creditul furnizor în
practica finanţării tranzacţiilor comercialeinternaţionale.

Buyer-credit and Supplier-credit in financing
international commercial transactions
practice.

Eficienţa organizării transporturilor
internaţionale în perioada 2008-2018.
Posibilităţi de utilizare a experienţei altor ţări.

The efficiency of organizing international
transport in the period of 2008-2018. The
possibilities of using other countries’
experience.

Căi de integrare a Republicii Moldova în
sistemul reţelelor de transport europene şi
internaţionale.

Ways to incorporate the Republic of Moldova
in the system of European and International
transport networks.

Implicaţiile sectorului transporturi (un tip de
transport la alegere) asupra dezvoltării

The impact of transportation sector upon the
economic development of the national

economiei naţionale.
100.

101.

102.

103.

104.
105.

106.

economy.

Organizarea şi derularea transportului maritim Organizing and ongoing process of maritime
transportation of merchandise at the
de mărfuri la nivel internaţional. (ţări la
international level. (countries by choice)
alegere).
Organizarea şi derularea transportului rutier
de mărfuri la nivel internaţional. Studiu
comparativ Republica Moldova şi două - trei
ţări la alegere.

Organizing and ongoing of the road
transportation of merchandise at the
international level. Comparative study: the
Republic of Moldova and two- three countries
by choice

Organizarea şi derularea transportului feroviar Organizing and ongoing process of rail
transportation of merchandise at the
de mărfuri la nivel internaţional. (ţări la
international level. (countries by choice)
alegeri).
Organizarea şi derularea transportului aerian
de mărfuri şi pasageri la nivel internaţional.
(ţări la alegeri).

Organizing and ongoing process of airfreight
of merchandise at the international level.
(countries by choice)

Optimizarea reţelelor logistice multimodale:
pe plan internaţional şi naţional.

The optimization of the multimodal logistics
networks: national and international practice.

Rolul coridoarelor destinate transportării
mărfurilor în cadrul Uniunii Europene.

The role of the corridors designed for the
transport of goods within the European
Union.

Efectele managementului nord-american
asupra culturii organizaţionale a
întreprinderilor pe plan internaţional.

North American management effects upon the
organizational culture of an enterprise at
international level.

107.

108.

109.
110.
111.

112.
113.

114.

115.

Desfăşurarea şi gestiunea e-businessului la
nivel global şi local: probleme şi realizări (în
baza unui studiu de caz).

The deployment and management of ebusiness at global and local levels: problems
and achievements (based on a case study).

Tendinţe contemporane în gestiunea
întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel global
şi naţional.

Contemporary trends in the management of
small and medium enterprises globally and
nationally.

Incubatoarele de afaceri economice şi rolul
lor în economia mondială şi naţională.

Business incubators and their role in the
global and national economy.

Planificarea la nivel de întreprinderi: la nivel
internaţional şi naţional.

Planning at enterprise level: national and
international level.

Modalităţi de aplicare a managementului
nipon în gestionarea firmelor în practica
internaţională.

Modes of application of Japanese
management in managing enterprises in
international practice.

Aplicarea managementului european în
activitatea întreprinderilor (la alegere).

Applying the European management within
enterprises’ activity (by choice).

Organizarea tîrgurilor şi expoziţiilor
internaţionale în Republica Moldova:
probleme şi realizări

Organizing international fairs and exhibitions
in the Republic of Moldova: prospects and
achievements.

Leasing operations and prospects of their
Operaţiunile de leasing şi perspectivele de
dezvoltare a acestora în practica internaţională development in the international and national
practice
şi naţională
Rolul contemporan al franchising-ului în
afacerile economice internaţionale.

The contemporary role of franchising in
international economic affairs.

116.
117.
118.

119.

120.
121.

122.

123.

Rolul consultanţei în afacerile economice
internaţionale şi naţionale.

The Role of consulting in the international
and national economic affairs.

Internaţionalizarea afacerilor: motive, forme
şi rezultate.

Internationalization of business: reasons,
forms and results.

Strategiile de penetrare ale firmelor mici pe
pieţele externe: practica mondială şi
naţională.

Penetrating strategies of small firms on
foreign markets: global and national practice.

Corporaţii transnaţionale din domeniul auto
(sau altul la alegere): strategii de expansiune
şi efecte asupra economilor-gazdă.

Transnational corporations from the
automotive field (or another domain):
expansion strategies and effects upon the host
economies

Dezvoltarea afacerilor economice de familie:
experienţa internaţională şi naţională.

The development of family business:
international and national experience.

Rolul benchmarking-ului în afacerile
economice internaţionale şi naţionale
contemporane.

The role of benchmarking in the
contemporary international and national
business practice

Promovarea imaginii unei companii naţionale
pe pieţe internaţionale: probleme şi realizări.

Promoting the image of a national company
on the international markets: problems and
achievements.

Rolul branding-ului şi rebranding-ului în
competitivitatea firmelor pe plan local şi
regional / local şi mondial (la alegere)

The role of branding and re-branding in the
competitiveness of firms within the local and
regional / local and global framework (at
choice)

124.

125.
126.
127.

128.
129.
130.

131.

132.
133.

Motivarea personalului şi rolul acesteia în
competitivitatea companiilor naţionale şi
internaţionale

Personnel motivation and its role in the
competitiveness of national and international
companies

Procesul planificării vânzărilor în cadrul
companiilor cu activitate de comerţ exterior.

The sales planning process within companies
with foreign trade activity.

Creativitatea și impactul acesteia asupra
performanței întreprinderii.

Creativity and its impact on the performance
of the enterprise

Bursa de valori şi rolul ei în dezvoltarea
pieţei internaţionale de capital.

The stock exchange and its role in the
development of the international capital
market

Analiza bursieră: impactul acesteia asupra
volumului tranzacţiilor.

Stock market Analysis: its impact on the
transactions’ volume.

Analiza comparativă a pieţelor bursiere
comerciale specializate pe metale preţioase.

Comparative analysis of commercial stock
markets specialized in precious metals.

Operaţiunile speculative pe pieţele de capital:
efectul lor asupra economiilor naţionale.

Speculative transactions on the capital
markets: their effect on national economies.

Operaţiunile de acoperire pe pieţele de
capital: importanţa acestora în evitarea
riscurilor financiare.

Coverage operations on capital markets: their
importance in avoiding financial risks

Ecologizarea afacerilor economice
internaţionale.

Greening of international economic affairs.

Perspectivele de dezvoltare ale sectorului

Development prospects of the Republic of

134.

135.

industrial din Republica Moldova şi impactul
acestuia asupra economiei naţionale

Moldova’s industry sector and its impact
upon the national economy

Negocierile interculturale în afaceri
contemporane: probleme şi realizări

Cross-cultural negotiations in the
contemporary business: problems and
achievements.

Relaţiile de cooperare a Republicii Moldova
cu instituţiile financiare internaţionale în
perioada 2007-2018: caracteristici şi efecte.

The Republic of Moldova’s cooperation
relations with international financial
institutions in the period of 2007-2018:
characteristics and effects.

136.

Rolul Acordului de Asociere RM-UE în The role of the EU-Moldova Association
dezvoltarea economiei naţionale a Republicii Agreement in the development of national
Moldova.
economy of the Republic of Moldova.

137.

Rolul Zonei de Liber Schimb Aprofundat și The role of the Deep and Comprehensive Free
Cuprinzător (DCFTA)
în dezvoltarea Trade Area (DCFTA) in the development of
the national economy of the Republic of
economiei naţionale a Republicii Moldova.
Moldova.

138.

Direcţiile prioritare de dezvoltare a economiei
naţionale şi politica comercială a Republicii
Moldova.

National economic interests – priority
objective in the commercial policy of the
Republic of Moldova.

139.

Vulnerabilitatea IMM-urilor în contextul
instabilităţii economice.

The vulnerability of SMEs in the context of
economic instability.

140.

Rolul E-commerce în promovarea relaţiilor
economice internaţionale a Republicii
Moldova.

The role of E-commerce in the promotion of
international economic relations of the
Republic of Moldova.

141.

Cooperarea internaţională în soluţionarea
problemei globale a mediului înconjurător.

International cooperation in addressing global
problem regarding environment.

142.

Politica de atragere a investiţiilor străine
directe şi rolul lor în dezvoltarea socioeconomică a Republicii Moldova.

The policy of attracting foreign direct
investments and their role in socio-economic
development of the Republic of Moldova.

143.

Rolul ştiinţei şi tehnologiilor moderne în
dezvoltarea economiei mondiale şi naţionale.

The role of science and modern technologies
in the development of the national and world
economy.

144.

Poli de putere economică în economia
mondială contemporană.

Centers of economic power in the world
economy today.

145.

Modificări în orientarea geografică a
Changes in the geography of FDI global flows
fluxurilor mondiale ale ISD-urilor la începutul at the beginning of the XXIst century.
sec. al XXI-lea.

146.

Regionalizarea şi cooperarea economică
transfrontalieră: experienţa UE şi cea a
Republicii Moldova.

Regionalization and cross border economic
cooperation: the experience of the EU and the
Republic of Moldova.

147.

Economiile emergente: centre de creştere şi
de putere economică mondială.

Emerging economies: centers of growth and
global economic power.

148.

Ordinea economică mondială: noua ordine şi
problemele guvernanţei mondiale.

Global economic order: the new order and
global governance issues.

149.

Experienţa ţărilor Visegrad în integrarea
Europeană: lecţii pentru Republica Moldova.

Visegrad countries' experience in European
integration: lessons for the Republic of
Moldova.

150.

Rolul politicii de coeziune în diminuarea
disparităţilor regionale în UE.

The role of cohesion policy in reducing
regional disparities in the EU.

151.

Strategii şi politici de ocupare a forţei de
muncă în Uniunea Europeană

Strategies and policies of workforce
employment in the European Union

152.

Factorii determinanţi ai creşterii economice în
Republica Moldova în contextul integrării
regionale

Determinate factors of economic growth in
the republic of Moldova in the context of
regional integration

153.

Reflectarea etapei de globalizare și de
competitivitate a economiei R. Moldova în
structura și dinamica Balanței de Plăți Externe
a țării.

Reflection
of
the
globalization
and
competitiveness stage of Republic of Moldova’s
economy in the structure and dynamics of the
Balance of Payments of the country

Analiză sectorială a evoluției specializării
internaționale: studiu comparativ al economiei
R. Moldova și o țară (la alegere).

The sectorial analysis of the evolution of
international specialization: comparative study of
the economy of R. Moldova and a country (of
choice)

Evoluția specializării internaționale intraramurale în contextul economiei mondiale,
economiei U.E. și economiei R. Moldova.

The evolution of the international intra-branch
specialization in the framework of world
economy, EU economy and R. Moldova economy

Evoluția specializării internaționale
tehnologice în contextul economiei mondiale,
economiei U.E. și economiei R. Moldova.

The evolution of the international technological
specialization in the framework of world
economy, EU economy and R. Moldova economy

154.

155.

156.

157.

Evoluția specializării internaționale
organologice / intra-firmă în contextul
economiei mondiale, economiei U.E. și
economiei R. Moldova.

The evolution of the international intra-firm
specialization in the framework of world
economy, EU economy and R. Moldova economy

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

Evoluția populației (dinamica, structura) și a
capitalului uman ca premise pentru
competitivitatea economiei țării: studiu
comparativ al R. Moldova și o țară (la alegere).

The evolution of population (dynamics, structure)
and of human capital as premises for economic
competitiveness of the country: comparative study
of R. Moldova and a country (of choice)

Exporturile de produse agricole ale R. Moldova
în sec. XXI: dinamica și structura în contextul
evoluției conjuncturii economice globale și
regionale.

Agricultural products exports of R. Moldova in
the XXI century: dynamics and structure in the
context of the evolution of global and regional
economic context

Sectorul Tehnologii Informaționale al R.
Moldova: evoluție și impact asupra
competitivității economiei R. Moldova.

IT Sector of R. Moldova: evolution and impact on
the competitiveness of the economy of R.
Moldova

Profilul migrațional al țării și impactul acestuia
asupra intrărilor de remitențe în țară: analiză
comparativă a R. Moldova și o țară ex-sovietică
/ ex-socialistă (la alegere).

Migration profile of the country and its impact on
the remittance’s inflows in the country:
comparative analysis of R. Moldova and an exsoviet/ ex-socialist country (of choice)

Sectorul / clusterul (la alegere: vinicol/
preparatelor din fructe și legume/ textilelor) al
R. Moldova: brand-uri de succes și potențialul
de export al acestora.

The (of choice: wine/ fruits and vegetables
preparations/ textiles) sector/ cluster of R.
Moldova: success brands and their export
potential

Implementarea Acordurilor de Asociere cu
U.E.: studiu comparativ al experienței R.
Moldova și țărilor Est-Europene.

The implementation of the Association
Agreement with the EU: comparative study and
experience of R. Moldova and East-European
countries.

Reevaluarea de către unele țări a avantajelor
politicii comerciale protecționiste în noile
condiții economice globale și regionale.

Reevaluation by some countries of the advantages
of protectionist commercial policy in the new
global and regional economic conditions.

165.

166.

167.

168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.

Extinderea sectorului subteran în țările lumii:
forme, cauze, efecte, particularități ale R.
Moldova din a. 1991 până în prezent.

Expansion of the underground sector in the world
countries: forms, causes, effects, peculiarities of
the R. Moldova from 1991 until present

Contributia comertului international la
accelarea progresului pentru a atinge
obiectivele dezvoltarii durabile

International trade and its contribution to
accelerating the progress to attain the
Sustainable Development Goals

Managementul migrației: experiență națională
și internațională.

Migration management: national and
international experience

Analiza unor piețe potențiale pentru
dezvoltarea Tucano Coffee (de ex. UK,
Germania, USA, China etc.)

Analysis of a potential market for development of
Tucano Coffee (for ex. UK, Germany, US, China
etc.)

Femeile in lanturile valorice globale

Women in global value chains

Businessul internațional în domeniul
siderurgiei.

Businessul internațional în domeniul industriei
constructoare de mașini.
Managementul deșeurilor
Energia regenerabila

Managementul lantului de aprovizionare
Blockchain

International Business in the sphere of iron
and steel industry
International Business in the sphere of
automotive industry
Waste management
Alternative energy

Supply Chain Management
Blockchain

