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ADNOTARE 

Teza de master cu tema „Analiza activitatii de management în cadrul intreprinderilor 

specializate în organizarea meselor festive, studiul de caz restaurantul „Golden Lion”, S.R.L. 

Celebration Group, mun. Chișinău”, realizată de autorul Porfireanu Olga, vizează analiza si 

elaborarea propunerilor privind perfectionarea activitatii salilor de festivitati din Republica 

Moldova. 

 

Structura tezei: teza conține introducere, 3 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie 

cu 37 titluri. Textul de bază al tezei conține un volum de 63 pagini, de asemenea lucrarea conține 

material grafic sub formă de 23 figuri și 11 tabele. 

Cuvinte-cheie: mese festive, sali de festivitati, unitati de alimentatie publica. 

Actualitatea lucrării: elaborarea unor noi propuneri privind modernizarea intreprinderilor 

specializate in organizarea meselor festive  . 

Scopul lucrării: analiza și elaborarea propunerilor privind perfecționarea activității 

întreprinderilor specializate în organizarea meselor festive. 

            Obiectivele lucrării:.  studiul aspectelor manageriale ale întreprinderilor specializate în 

organizarea meselor festive; analiza activității de management în cadrul întreprinderilor 

specializate în organizarea meselor festive; elaborarea pe baza informației acumulate 

propunerilor de îmbunătățire a eficienței întreprinderilor respective; evaluarea posibilității 

aplicării în practică și avantajelor implimentării propunerilor elaborate. 

Rezultatele obținute: conform analizei efectuate au fost propuse idei  privind 

perfectionarea si modernizarea intreprinderilor specializate pe organizarea meselor festive. 
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`ANNOTATION 

The master's thesis with the topic "Analysis of management activity in enterprises 

specializing in organizing festive meals, case study restaurant "Golden Lion", S.R.L. Celebration 

Group, Chisinau mun.", by author Porfireanu Olga, aims to analyze and develop proposals for 

improving the activity of event halls in the Republic of Moldova. 

Thesis structure: the thesis consist of introduction, 3 chapters, general conclusions and 

recommendations, biography with 37 titles. The basic text includes 58 pages, 23 figures and 11 

tables. 

Keywords: festive dinner, party halls, catering units 

The actuality of the subject: elaboration of new proposals regarding the modernization 

of the enterprises specialized in organizing festive meals. 

The purpose of the work: analysis and elaboration of proposals regarding the 

improvement of the activity of the enterprises specialized in organizing festive meals. 

Objectives: the study of the managerial aspects of the enterprises specialized in organizing 

festive meals; analysis of the management activity within the enterprises specialized in organizing 

festive meals; drawing up on the basis of information gathered proposals to improve the efficiency 

of the undertakings concerned; assessing the feasibility of applying and the benefits of 

implementing the proposals developed. 

Results: according to the analysis, ideas were proposed regarding the improvement and 

modernization of the enterprises specialized in organizing festive meals. 
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