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Programul de studii – Managementul proiectelor europene 
Ciclul II. Masterat 

Lista temelor propuse pentru teza de master 
anul universitar 2021-2022 

DISCUTAT 
Ședința Departamentului  

Management și Antreprenoriat 
Proces verbal nr. 9 
din 17 martie 2021 

Tematică rom. Tematică eng. 

1. Abordări hibride de gestionare a 
proiectelor 

Hybrid Project Management Approaches 

2. Agile Scrum pentru managementul 
proiectelor în domeniul… - studiu de caz 

Agile-Scrum for Project Management in the 
field ... – Case study 

3. Aspecte metodologice în managementul 
proiectelor 

Methodological aspects regarding project 
management 

4. Climatul organizațional premisă a 
dezvoltării organizației 

Organization’s environment – a premise for 
organizational development 

5. Dezvoltarea managementului proiectelor în 
cadrul întreprinderilor naționale 

Development of project management within 
national enterprises 

6. Implementarea Metodologiei Agilă în 
managementul de proiect 

Implementing Agile Methodology in project 
management 

7. Implementarea proiectelor: aspecte 
teoretice și practice 

Project implementation: theoretical and 
practical aspects 

8. Importanța abilităților Soft în 
managementul de proiect - studiu de caz 

The Importance of Soft Skills in Project 
Management-Case Study 

9. Integrarea organizationala CSR în 
responsabilitățile cotidiene ale Manageri 
de proiect 

Organizational CSR integration in everyday 
responsibilities of Project Managers 

10. Introducerii tehnicilor de gestionare a 
proiectelor în startup-uri digitale  

Introducing Project Management Techniques in 
Digital Startups 

11. Leadership în managementul de proiect Leadership in Project Management 
12. Management de proiect pentru 

întreprinderile din domeniul ... 
Project management for enterprises in the 
field… 

13. Management de proiect și dezvoltare 
operațională 

Project Management and Operational 
Development 

14. Managementul achizițiilor în cadrul 
proiectelor europene 

Purchase management within European 
projects 

15. Managementul calității proiectelor – factor 
de creștere al competitivității 

Project quality management – a key factor for 
increasing competitiveness 

16. Managementul echipei de proiect Project team management 
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17. Managementul proiectelor bazat pe 
principiile conceptului de dezvoltare 
durabilă 

Project Management based on the Principles of 
the Sustainable Development Concept 

18. Managementul proiectelor de dezvoltare a 
capacităților comunităților din Republica 
Moldova 

Development project management of 
community capacities in the Republic of 
Moldova 

19. Managementul proiectelor de dezvoltare. 
Aspecte operaționale și financiare 

Development project management. Operational 
and financial aspects 

20. Managementul Proiectelor de 
infrastructură 

Infrastructure projects management 

21. Managementul proiectelor de investiții la 
nivelul Administrației Publice Locale 

Investment project management at the level of 
Local Public Administration 

22. Managementul proiectelor în cadrul 
organizației 

Project management within the organization 

23. Managementul proiectelor în domeniul 
serviciilor publice 

Management of public services projects 

24. Managementul proiectelor în timpurile 
COVID-19 

Project Management in the Times of COVID-19 

25. Managementul proiectelor inovaționale: 
analiza succeselor și eșecurilor 

Management of innovative projects analysis of 
the successes and failures 

26. Managementul proiectelor investiționale 
publice 

Managing Public investment projects 

27. Managementul riscurilor de proiect Management of project risks 

28. Managementul riscurilor în proiectele IMM  Risk management within support projects for 
small and medium – size enterprises 

29. Motive pentru succesul și eșecul 
proiectelor 

Reasons for Success and Failure of Projects 

30. Performanța echipei și succesul proiectului Team Performance and Project Success 
31. Rolul managementului de proiect în 

promovarea creativității 
The role of project management in promoting 
creativity 

32. Studiul calitativ al eficienței instrumentelor 
de fundraising în cadrul Proiectelor 
Culturale din Republica Moldova 

Qualitative research of fundraising – 
instrument efficiency within cultural projects in 
the Republic of Moldova 

 
NOTĂ: Temele propuse pentru realizarea tezei de master sunt orientative, studentul, reieșind 
din preocupărilor de cercetare, în comun acord cu coordonatorul științific, poate propune și alte 
teme. 
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