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1. Finanţele publice locale - fundamentul dezvoltării locale în Republica Moldova.
2. Bugetele locale – principala sursă financiară a organelor publice locale.
3. Auditul economic al activităţii organelor publice locale.
4. Evaluarea eficienţei cheltuielilor publice în R. Moldova.
5. Managementul strategic al colectivităţilor locale.
6. Aspectele ale finanţării infrastructurii municipale.
7. Evaluarea managementului municipal (în baza municipiului analizat).
8. Modalităţi de finanţare a gospodăriei municipale (în baza municipiului analizat).
9. Factorii regionali în creşterea economică a R Moldova.
10. Strategii şi politici de dezvoltare regională în R. Moldova (în baza unei regiuni administrative).
11. Strategii de dezvoltare socio-economică locală (în baza strategiei unei comunităţi, oraş).
12. Evaluarea sistemului de administraţie publică locală în Republica Moldova.
13. Evaluarea reformei administraţiei publice centrale.
14. Modalităţi de organizare şi funcţionare a autorităţilor publice locale în Republica Moldova.
15. Raporturi stabilite între administraţia publică centrală - administraţia publică locală în contextul
proceselor de descentralizare.
16. Evaluarea calităţii în activitatea instituţiilor publice.
17. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în administraţia publică.
18. Cooperarea intercomunitară ca formă optimă de prestare a serviciilor.
19. Optimizarea deciziilor manageriale în administraţia publică.
20. Transparenţa decizională în activitatea administraţiei publice.
21. Evaluarea sistemului decizional în cadrul autorităţilor publice locale din Chişinău.
22. Rolul opiniei publice în administraţia publică.
23. Rolul comunicării în administraţia publică.
24. Practici europene de administrare locală.
25. Metode contemporane de organizare a procesului de administrare.
26. Contribuţiile autorităţilor publice locale în dezvoltarea turismului rural.
27. Gestiunea resurselor umane în sectorul public.
28. Recrutarea şi selecţia de personal în instituţiile publice.
29. Metode de stimulare a funcţionarilor publici.
30. Motivarea funcţionarilor publici întru creşterea eficienţei activităţii lor.
31. Evaluarea performanţelor funcţionarilor din sectorul public.
32. Strategia de dezvoltare regională în Republica Moldova.
33. Sisteme contemporane utilizate în administraţia publică.
34. Analiza comparativă a sistemelor administraţiei publice locale francez, român şi moldav.
35. Particularităţi ale managementului public în sistemele administrative român şi moldav.
36. Participarea cetăţenilor la elaborarea şi implementarea politicii publice de dezvoltare
comunitară.
37. Importanţa parteneriatelor comunitare pentru administraţia publică locală.
38. Evaluarea parteneriatului public-privat în prestarea serviciilor publice.
39. Managementul calităţii serviciilor publice.
40. Metode alternative de prestare a serviciilor publice în Republica Moldova.
41. Managementul serviciilor publice locale.
42. Evaluarea calităţii serviciilor publice prestate.
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43. Metode contemporane de prestare a serviciilor publice de către sectorul privat.
44. Rolul ONG în prestarea serviciilor publice.
45. Competenţele autorităţilor publice în prestarea serviciilor.
46. Evaluarea gestiunii patrimoniului public în Republica Moldova.
47. Concesiunea ca modalitate de gestiune a patrimoniului public.
48. Cercetările de marketing în sectorul public din R Moldova.
49. Cultura organizaţională în instituţiile publice din R. Moldova.
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