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                             SECŢIA BUSINESS ȘI ADMINISTRARE 

 

19 mai 2017, vineri aula 336 

 

 

 

 

DIRECŢIA – Provocări manageriale pentru o dezvoltare economică în condiții actuale 

 

Moderatori: Natalia BURLACU - dr. hab., prof. univ. 

    Stela Guzun - dr., lector universitar 

    Livina Suru - anul I, masterat  

    Victor Dănuță - anul III. 

 

09:30-13:00   Comunicări 

 
 

 Bandalac Cristina, anul III. Angajarea şi salarizarea personalului la întreprindere. (Coordonator 

ştiinţific: Pestusco Nina,  dr., conf. univ. interim.) 

 Chiriac Nina, anul III. Cultura organizațională și imaginea companiei.( Coordonator ştiinţific: 

Pestusco Nina,  dr., conf. univ. interim.) 

 Crețu Daniela, anul III. Aspecte privind etica relațiilor de muncă în companiile moldovenești.( 

Coordonator ştiinţific: Pestusco Nina,  dr., conf. univ. interim) 

 Dănuță Victor, anul III. Rolul businessului mic şi mijlociu în dezvoltarea economiei Republicii 

Moldova.( Coordonator ştiinţific: Roșca Petru dr. hab.,  prof. Univ.) 

 Grecu Elena, anul III. Sistemul de valori și analiza normelor de comportament în cadrul SRL 

«CHIMOL».( Coordonator ştiinţific: Pestusco Nina,  dr., conf. univ. interim.) 

 Lupașcu Angela, anul III. Conflictul: tipologii și metode de soluționare.( Coordonator ştiinţific: 

Pestusco Nina,  dr., conf. univ. interim.) 

 Murug Tudor, anul III. Managementul antreprenorial în firmele din Republica Moldova (Coordonator 

ştiinţific: Pestusco Nina,  dr., conf. univ. interim.) 

 Porcescu Ana, anul III. Cariera managerială: factori de succes și etape (Pestusco Nina,  dr., conf. 

univ. interim.) 

 Verstiuc Constantin, anul III. Strategii de recrutare şi selecţie a resurselor umane în organizaţii 

(Pestusco Nina,  dr., conf. univ. Interim) 

 Potrîmba Petru , anul III. Strategiacomercială a firmeișimodalități de organizare a activității de 

marketing (Coordonator ştiinţific: Robu Elena,  dr., conf. univ. Interim) 

 Bzovîi Alexandru, anul III. Проект разработки матрицы ответственности для эффективного 

управления в организации (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

 Cerneaev Egor, anul III. Методы оценки деловых и личных качеств руководителей и 

специалистов организации (на материалах конкретной организации) (Coordonator ştiinţific: 

Robu Elena,  dr., conf. univ. interim.) 

 Chisacov Dmitrii, anul III. Конкурс как современная технология формирования персонала (на 

примере деятельности конкретной организации) (Coordonator ştiinţific: Robu Elena, dr., conf. 

univ. interim.) 

 Comov Nichita, anul III. Проектирование карьерного роста и разработка методов 

активизации сотрудников в организации  (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  

Univ) 

 Covaliov Igor, anul III. Проект разработки методов встраивания тайм-менеджмента в 

систему управления организацией (Blagorazumnaia Olga dr., conf.  Univ) 

 Danilov Stanislav, anul III. Венчурное предпринимательство в современных условиях: 

особенности развития  (Coordonator ştiinţific: Robu Elena,  dr., conf. univ. interim.) 
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 Fortuna Maxim, anul III. Хедхантинг в системе методов набора персонала (Coordonator 

ştiinţific: Robu Elena, dr., conf. univ. interim.) 

 Lee Chang Geun, anul III. Проект разработки этапов формирования модели кадрового 

контроллинга в организации (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

 LibașAliona, anul III. Разработка и обоснование последовательности внедрения системы 

бюджетирования на основе процессно-структурного подхода (Coordonator ştiinţific: 

Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

 Mahgoub Madgi, anul III. Проект разработки скелетной структуры управления как 

оптимальное решение между централизацией и децентрализацией управления в организации 

(Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

 Podgainova Olesea, anul III. Разработка модели профессионально-квалификационных 

требований к менеджерам и подготовка кадров в соответствии с современными 

требованиями рынка труда (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

 Pogor (Bucicov) Igor , anul III. Проект разработки бизнес-модели предпринимательской 

структуры на основе процессного подхода (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  

univ.) 

 Sotnicov Nicolai, anul III. Разработка моделей мотивации управленческого персонала в 

организации (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ. 

 Armasari Carolina, anul III. Evaluarea performanței echipei de management în industria textilă din 

Republica Moldova (Coordonator ştiinţific: Roșca Petru dr. hab.,  prof. univ.) 

 Balabanu  Andriana, anul III. Metode de evaluare a activității echipelor de management  a firmelor 

din Republica Moldova (Coordonator ştiinţific: Roșca Petru  dr. hab.,  prof. Univ) 

 Caraiman Mihail, anul III. Echipele de management ca factor de perfecționare a managementului 

strategic în firmele din industria ușoară și textilă (Coordonator ştiinţific: Roșca Petru dr. hab.,  prof. 

univ.) 

 Corobceanu  Ion, anul III. Creşterea obiectivităţii evaluării performanţelor profesionale – o condiţie 

esenţială pentru aplicarea unei politici eficiente a managementului resurselor umane (Coordonator 

ştiinţific: Roșca Petru dr. hab.,  prof. univ) 

 Doina Ion, anul III. Dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru un management performant bazat pe 

investiţii şi cunoaştere. (Coordonator ştiinţific:   Roșca Petru dr. hab.,  prof. univ) 

 Baidiuc Serghei, anul III. Проект разработки системы планов, направленных на удовлетворение 

спроса потребителей и получение стабильной прибыли от результатов его хозяйственной 

деятельности (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

 Bobîc Ana-Maria, anul III. Проект разработки принципов и техник организации групповой 

работы в условиях креативного менеджмента (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., 

conf.  univ.) 

 Caraman  Mircea, anul III. Проект разработки системы адаптации и развития персонала в 

условиях реструктуризации компании.  (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  

univ.) 

 Cînev Vitali, anul III. Проект разработки процесса обоснования стратегических 

управленческих решений на основе использования результатов сравнительных анализов 

(Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

 Ghenciu Tatiana, anul III. Разработка стратегии выбора продуктивного имиджа руководителя  

(Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

 Halimon Igori, anul III. Разработка методологии внутрифирменного планирования и управления 

на основе бюджетирования .Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

 IlașcoVasilii, anul III. Проект разработки плана комплексного социально-экономического 

развития предприятия в условиях рыночной экономики (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia 

Olga dr., conf.  univ.) 

 Kotelnicov Dmitrii, anul III. Проект разработки методики оценки деятельности 

управленческих команд компаний ( Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

 Olaru Nichita, anul III. Проект разработки механизма взаимодействия методов управления в 

организации в условиях рыночных отношений (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga  dr., 

conf.  univ.) 

 

 Olaru Constantin, anul III. Разработка стратегии деятельности современного руководителя на 

http://www.dissercat.com/content/sistema-adaptatsii-personala-v-usloviyakh-restrukturizatsii-kompanii
http://www.dissercat.com/content/sistema-adaptatsii-personala-v-usloviyakh-restrukturizatsii-kompanii


5 

основе авторитета и индивидуального имиджа  (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., 

conf.  univ.) 

 Papanea Olga, anul III. Проектирование модели управления коллективом на основе особенности 

применения власти (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

 Placinta (Florea) Arina, anul III. Проект разработки методики нормирования труда 

управленческого персонала.( Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

 Rogojin Irina, anul III. Проект разработки системы управления проектами и программами 

развития предприятия  (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

 Sеmionova  Elena, anul III. Проектирование процесса коучинга (индивидуального или 

командного) в компании как инновационной технологии менеджмента (Coordonator ştiinţific: 

Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

 Taucci Marina, anul III. Проект разработки и оценка системы риск-менеджмента организации 

(Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

 Șevcenco Iana,  anul III. Проектирование модели управления развитием менеджерского 

таланта персонала в организации (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

 Vozian Olga, anul III. Разработка процесса формирования мотивации власти у руководителя . 

(Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

 Zlatovcena  Irina, anul III. Проект разработки корпоративных стандартов работы персонала 

для эффективного управления организацией  (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., 

conf.  univ.) 

 Braga Ion, anul III. Studiu comparativ privind factorii determinanți ai alianțelor strategice și a 

fuziunilor – achiziile din industria mondială (Coordonator ştiinţific:   Burlacu Natalia,  dr. hab., prof. 

univ.) 

 Bulgari Cristian , anul III. Motivații și obstacole pentru asigurarea calității în IMM-uri –  sursă de 

conflict organizațional în întreprinderile din Republica Moldova (  Coordonator ştiinţific: Roșca Petru 

dr. hab.,  prof. univ)  

 Cîrja Alexandru, anul III.   Analiza metodelor de evaluare a riscurilor în cadrul companiilor de 

telecomunicații din Republica Moldova  (Coordonator ştiinţific: Burlacu Natalia,  dr. hab., prof. univ.) 

 Chiperi Andrieș,  anul III.   Prezent și perspective în franchisingul contemporan (Coordonator 

ştiinţific: Burlacu Natalia,  dr. hab., prof. univ.) 

 Drăgălin Dinu , anul III. Implementarea sistemelor de management total al calităţii. Impact şi 

perspective (Coordonator ştiinţific: Burlacu Natalia,  dr. hab., prof. univ.) 

 Galben Ala,  anul III. Particularități  și tendințe în managementul resurselor umane din cadrul 

companiilor (Coordonator ştiinţific:   Burlacu Natalia,  dr. hab., prof. univ.) 

 Ostap Larisa , anul III. Etica profesională de afaceri: sistemul de valori și norme de comportament . 

(Coordonator ştiinţific: Burlacu Natalia,  dr. hab., prof. univ.) 

 Panfil Dinu, anul III. Procedura de creare şi înregistrare a întreprinderii (Coordonator ştiinţific: 

Roșca Petru dr. hab.,  prof. univ.) 

 Rența (Corcodel) Cristina Atragerea resurselor financiare în activitatea firmei (Coordonator ştiinţific:  

Roșca Petru dr. hab.,  prof. univ)  

 Rusu Victoria,  anul III.  Metode de analiză a mediului concurențial şi portofoliului firmei (denumirea 

firmei) (Coordonator ştiinţific:   Burlacu Natalia,  dr. hab., prof. univ.) 

 Sîrbu  Dorina , anul III.  Posibilități de îmbunătățire a cercetărilor de marketing la…(firmă, 

organizație nonprofit, instituție de învățământ, instituție publică) (Coordonator ştiinţific: Roșca Petru 

dr. hab.,  prof. univ) 

 Străjescu  Anastasia, anul III.   Cultura organizațională în sistemul de gestiune a companiei . 

(Coordonator ştiinţific: Pestuşco Nina,  dr., conf. univ. interim.) 

 Babuș (Tabără) Alina, anul III.   Stilul de management-factor de stimulare a eficienței și eficacității 

firmei (denumirea firmei)  (Coordonator ştiinţific: Drăgălin Iuliana dr., conf. univ.) 

 Balan Anastasia, anul III.   Fondurile şi mijloacele circulante ale firmei. (Coordonator ştiinţific: 

Roșca Petru dr. hab.,  prof. Univ) 

 Balmuș Iulia, anul III.   Sisteme și mecanisme colaborative specifice clusterelor economice și rețelelor 

de firme în economia globală bazată pe cunoaștere (Coordonator ştiinţific: Roșca Petru 

dr. hab.,  prof. univ) 

 Banari Eugen, anul III.   Implicații europene ale inovării asupra mediului de afaceri (Coordonator 
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ştiinţific: Drăgălin  Iuliana dr., conf. univ) 

 Bucatari (Cojocaru) Victoria, anul III.   Leasingul ca sursă de finanţare alternativă. Avantaje şi 

dezavantaje. (Coordonator ştiinţific: Burlacu Natalia,  dr. hab., prof. Univ) 

 Buldumac Tatiana, anul III.   Productivitatea muncii-indicator al eficienței utilizării resurselor umane 

(Coordonator ştiinţific: Drăgălin Iuliana dr., conf. univ.) 

 Cazacu Marina, anul III.   Studiu privind evaluarea motivației în muncă a salariaților cu ajutorul 

metodelor directe la (denumirea firmei) . (Coordonator ştiinţific: Drăgălin Iuliana dr., conf. univ.) 

 Cepoi Victor, anul III.   Studiu comparativ privind impactul crizei economice mondiale asupra 

mediului de afaceri european/asiatic/american (Coordonator ştiinţific: Burlacu Natalia,  dr. hab., 

prof. univ.) 

 Cerevicinîi Victor, anul III.   Fluctuația personalului și metode de reținere a angajaților eficienți în 

(denumirea firmei) (Coordonator ştiinţific: Drăgălin Iuliana dr., conf. univ.) 

 Covali Alina, anul III.   Impactul culturii organizaționale,caracteristice firmei și mediului extern 

asupra întreprinderilor industriale din Republica Moldova (Coordonator ştiinţific: Drăgălin Iuliana 

dr., conf. univ.) 

 Drobot Anna, anul III.   Stresul profesional și potențialul de conflict în organizații (Studiu de caz 

S.A...) (Coordonator ştiinţific: Drăgălin Iuliana dr., conf. univ.) 

 Gorohovschi Andrei,  anul III.   Cadrul legislativ și normativ al Republici Moldova cu privire la 

întreprinderi și antreprenoriat  (Coordonator ştiinţific: Roșca Petru dr. hab.,  prof. univ.) 

 Jaricov Maxim, anul III.   Planul de afaceri al firmei: concepte, metode, tehnici, proceduri. 

(Coordonator ştiinţific: Roșca Petru dr. hab.,  prof. univ.) 

 Jerep Cristina, anul III.   Model cultural specific IMM - urilor din Republica Moldova în contextul 

managementului cunoaşterii.( Coordonator ştiinţific: Roșca Petru dr. hab.,  prof. univ.) 

 Mantaluța Dumitru , anul III.   Strategii de îmbunătățire al activității companiilor (pe exemplul 

companiei...) (Coordonator ştiinţific: Burlacu Natalia,  dr. hab., prof. Univ) 

 Mardari Tatiana, anul III.   Dezvoltarea competenţelor în domeniul leadershipului bazat pe cunoaştere 

în sectorul de IMM-uri din Republica Moldova  în contextul integrării în Uniunea Europeană 

(Coordonator ştiinţific: Roșca Petru dr. hab.,  prof. univ.) 

 Munteanu  Felicia, anul III.   Modalități de majorare a comportamentului etic în cadrul companiilor 

autohtone (Experiența internațională. Studiu comparat) (Coordonator ştiinţific: Burlacu Natalia,  

 dr. hab., prof. univ) 

 Mutruc Alina, anul III.   Influențele managementului bazat pe cunoștințe asupra performanțelor 

inovaționale (Coordonator ştiinţific: Drăgălin Iuliana dr., conf. univ.) 

 Nartea Anna, anul III. Studiu privind evaluarea competențelor resurselor umane la (denumirea firmei) 

 (Coordonator ştiinţific: Drăgălin Iuliana dr., conf. univ.) 

 Nițulenco Elena, anul III.   Studiul potențialului de inovare și impactul său asupra avantajului 

competitiv al produsului (  Coordonator ştiinţific: Drăgălin Iuliana dr., conf. univ.) 

 Obreja Mariana, anul III.   Diagnosticul extern și intern în fundamentarea strategiei organizației. 

(Coordonator ştiinţific: Drăgălin Iuliana dr., conf. univ. ) 

 Pușcaș Mihai, anul III.   Impactul TIC asupra managementului organizației ( Coordonator ştiinţific: 

Pestușco Nina dr.,conf.univ. ) 

 Șarcanean  Ion, anul III.   Subsistemul informațional în cadrul companiilor – instrument al 

eficientizării activității. (pe exemplul companiei...) (Coordonator ştiinţific: Burlacu Natalia,  dr. hab., 

prof. univ.) 

 Șestovschi Alexandru, anul III.   Influențele campaniilor promoționale asupra comportamentului de 

shopping ale consumatorilor în mediul online (Coordonator ştiinţific: Roșca Petru 

dr. hab.,  prof. univ)  

 Vasilica Ecaterina, anul III.   Strategii manageriale de dezvoltare a motivaţiei în muncă la angajaţii 

din sectorul de transport public urban. (Coordonator ştiinţific: Roșca Petru dr. hab.,  prof. univ.) 

 Zdraguș Corina , anul III.   Managementul resurselor umane în organizația orientată spre proiect: 

bunăstarea angajaților și tratament etic (Coordonator ştiinţific: Drăgălin Iuliana dr., conf. univ.)  

 Zubcu-Lazăr Diana, anul III.   Rolurile manageriale în munca managerilor 

contemporani.(Coordonator ştiinţific: Pestușco Nina dr.,conf.univ.) 
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                                         SECŢIA MARKETING 

19 mai 2017, vineri aula 336 

 

   DIRECŢIA – Inteligenţa de marketing pentru societatea globală a cunoaşterii 

 

Moderatori: Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÎNAC - dr. conf., univ. 

Larisa Trifonova – drd.,  lector universitar 

Igor Bacoroglo - anul III 

Mariana Gherciu - anul III 

 

09:30-13:00   Comunicari 

 

 Bacaroglo Igor, anul III. Utilizarea instrumentelor mediei sociale Facebook pentru promovarea firmei  

(Coordonator ştiinţific: Moldovan-BătrînacViorelia,  dr., conf.  univ.) 

 Botnari Sergiu, anul III. Responsabilitatea socială și comportamentul etic în activitatea de marketing 

(Coordonator ştiinţific: Moldovan-BătrînacViorelia,  dr., conf.  univ.) 

 Coșarca Cristina, anul III. Studiul de marketing al pieței produselor alimentare pentru copii 

(Coordonator ştiinţific: Moldovan-BătrînacViorelia,  dr., conf.  univ.) 

 Gherciu Mariana, anul III. Elaborarea planului anual de Marketing a întrerprinderii (Coordonator 

ştiinţific: Moldovan-BătrînacViorelia,  dr., conf.  univ.) 

 Budnic Nadejda, anul III.  Разработка политики маркетинговых коммуникаций предприятия 

(Coordonator ştiinţific: Moldovan-BătrînacViorelia,  dr., conf.  univ.) 

 Ceban Olga, anul III . Evoluția imaginii și reputației în era digitală, progresul new media și 

managementul inovativ. (Coordonator ştiinţific: Moldovan-Bătrînac Viorelia,  dr., conf.  univ.) 

 Mocanu Elena, anul III. Studiu privind comportamentul etic în promovarea produselor (Coordonator 

ştiinţific: Moldovan-Bătrînac Viorelia,  dr., conf.  univ.) 

 Oncean Emilia, anul III. Utilizarea tehnicilor de marketing și merchandising în acțiunile promoționale 

ale firmei (Coordonator ştiinţific: Moldovan-Bătrînac Viorelia,  dr., conf.  univ.) 

 Scorpan Ecaterina, anul III. Strategii de poziționare și diferențiere în mediul online a publicului social 

media (Coordonator ştiinţific: Moldovan-Bătrînac Viorelia,  dr., conf.  Univ.) 

 Șevcenco Dan , anul III. Specificul crizelor de comunicare în mediul online,metode de gestionare a 

crizelor în social media (Coordonator ştiinţific: Moldovan-Bătrînac Viorelia,  dr., conf.  Univ) 

 Meriacre Ina, anul III. Canalele de comunicare online ale persoanelor publice, instituțiilor sau 

organizațiilor din Republica Moldova (Coordonator ştiinţific: Moldovan-Bătrînac Viorelia,  dr., conf.  

univ.) 

 

 

 

 

 

14:00-16.00 Discuţii, totaluri 

 

Ședința de încheiere a lucrărilor conferinței la nivel de facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare 
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                                           SECŢIA FRANCOFONĂ 

              19 mai 2017, aula 336 

 

 

DIRECŢIA – Le management du développement durable des entreprises 

 

Moderatori: Iuliana DRAGALIN - dr., conf. univ. 

Nina PESTUŞCO – dr.conf.,univ. 

Alexandrina Mocanu - anul III 

Dina Rogai – anul III. 

  

12:30-15:30   Comunicari 

 

 Barbacari Radu, anul III. La problématique de gestion de l'innovation dans la stratégie de l'entreprise 

et la problématique de communication sur cette innovation (Coordonator ştiinţific: Drăgălin Iuliana 

dr., conf.univ.) 

 Bețian  Gheorghii, anul III. L’application de Time management dans une entreprise moderne 

(Coordonator ştiinţific: Drăgălin Iuliana dr., conf. univ.) 

 Ciobanu  Alina, anul III. L’éthique de la communication interne et les codes de déontologie 

(Coordonator ştiinţific: Drăgălin Iuliana dr., conf. univ.) 

 Ciobanu Valentina, anul III. La pratique du management interculturel : le local et le global, 

l’adaptation des pratiques managériales, les limites du management interculturel (Coordonator 

ştiinţific: Drăgălin Iuliana dr., conf. univ.) 

 Cojocari Ecaterina, anul III. L’implication des fournisseurs dans le developpement des projets de 

developpement des nouveaux produits  (Coordonator ştiinţific: Drăgălin Iuliana dr., conf. Univ) 

 Crudu Viorica, anul III. L’implémentation de la qualité au long de 11 étapes du cycle de vie du 

produit (Coordonator ştiinţific:  Drăgălin Iuliana dr., conf. univ.) 

 Gabură Valeria, anul III. La création d’un business model innovant sur la base du développement 

durable (Drăgălin Iuliana dr., conf. Univ) 

 Malai Ion, anul III. Etude des échanges interculturels dans une entreprise/institution - cas de 

délocalisations/fusions (Coordonator ştiinţific: Drăgălin Iuliana dr., conf. univ.) 

 Mocanu Alexandrina,  anul III. Leadership et motivation: l’impact sur l’efficacité  du personnel 

(Coordonator ştiinţific: Drăgălin Iuliana dr., conf. univ.) 

 Rogai Dina, anul III. Les perspectives et les opportunités d’attraction des investissements pour un 

développement durable de PME (Petit Moyen Entreprise) (Coordonator ştiinţific: Drăgălin Iuliana 

dr., conf. univ.) 

 Șontevoi  Dumitru , anul III. L’évolution stratégique de Rogob, la recherche d’un avantage 

concurrentiel durable (Coordonator ştiinţific: Drăgălin Iulianadr., conf. univ.) 

 

 

14:00-16.00 Discuţii, totaluri 

 

Ședința de încheiere a lucrărilor conferinței la nivel de facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare 

 

 

SECŢIA - ECONOMIE MONDIALĂ ŞI RELAŢII ECONOMICE 
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INTERNAŢIONALE 

19 mai 2017, aula 203/4 

 

 

DIRECŢIA – Asocierea Republicii Moldova la Zona de Liber Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător: provocări şi efecte economice 

 

 

Moderatori: Veaceslav Ioniță – dr., conf.  univ. 
Anna Ţiganu –  drd., lector universitar 

Capbătut Corina - anul III 

Pilipich Anastasia - anul III. 

 

12:30-15:30   Comunicări 

 

 

 Capbătut Corina, anul III. Assessingthe regional competitiveness of Republic of Moldova: Investment 

Climat Improvement (Coordonator ştiinţific: Ioniță Veaceslav dr., conf.  univ.) 

 Ciuhlei Cristina, anul III. Economic globalization: Trends, Risks, and RiskPrevention (Coordonator 

ştiinţific: Ioniță Veaceslav dr., conf.  univ.) 

 Cuzmici-Șimanovscaia Ana, anul III.  The policy for attraction of FDI in Moldova undercurrent 

economic and political state: waystoincreasethecredibilityandatractiveness of the country (Coordonator 

ştiinţific: Ioniță Veaceslav dr., conf.  univ.) 

 Derbucova Alina, anul III. Financial CrisesandRecession in the Global Economy (Coordonator 

ştiinţific: Ioniță Veaceslav dr., conf.  univ.) 

 Luchian Ana-Maria, anul III. The World Bank assistance for economic progress of 

thedevelopingcountries (Coordonator ştiinţific: Ioniță Veaceslav dr., conf. univ.) 

 Lungu Diana, anul III. The evolution of trade flows of Republic of Moldova in the context of 

Association Agreement (Coordonator ştiinţific: Ioniță Veaceslav dr., conf.  univ.) 

 Mațchevici Alexandru, anul III. The implication of theglobalization of the banking sector: The EU 

experience (Coordonator ştiinţific: Ioniță Veaceslav dr., conf.  univ.) 

 Pilipich Anastasia, anul III. The relationship betweeninternational trade openness and economic growth 

in developing countries (Coordonator ştiinţific: Ioniță Veaceslav dr., conf.  univ.) 

 Sava Natali, anul III. The competitiveness of the Republic of Moldova 

economyanditsdeterminingfactors (Coordonator ştiinţific: Ioniță Veaceslavdr., conf.  univ.) 

 Zavorohin Elena, anul III. The impact of FDI on the economic growth export potential of the Republic 

of Moldova (Coordonator ştiinţific: Ioniță Veaceslav dr., conf.  univ.) 

 Parlak Yunus, anul III. Nontariff measures within market  imperfections: trade and welfareimplications 

(Coordonator ştiinţific: Ioniță Veaceslav,  dr., conf. univ.) 

 

 

 

15:30-16.00 - Discuţii, totaluri 

 

 

Ședința de încheiere a lucrărilor conferinței la nivel de facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare 

                                       SECȚIA „TURISM” 
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19 mai  2017, aula 203/4 

 

 

DIRECŢIA –  Fidelizarea în managementul hotelier  în condiţiile concurenţei globale 

 

 

Moderatori: Alexandru GRIBINCEA – dr. hab. prof., univ. 

Elena Robu- dr., conf. univ. interim 

Lisa Galina – dr., conf. univ. interim 

Lupu Daniela - an III 

Burduja Liuba - anul III 

 

12:30-15:30   Comunicări 

 

 

 Abashidze Nani, anul III. Брендинг на рынке туристических услуг и место компании в нем (на 

примере туристической фирмы) (Coordonator ştiinţific: Robu Elena,  dr., conf. univ. interim.) 

 Baimastriuc Diana, anul III. Event-маркетингкакинструментпродвижениятуристскойтерритории 

и туристcкогопродукта (Coordonator ştiinţific: Robu Elena,  dr., conf. univ. interim.) 

 Grabari Andrei, anul III. Анализ маркетинговой системы как элемента эффективности 

деятельности туристического предприятия  (Coordonator ştiinţific: Robu Elena,  dr., conf. univ. 

interim.) 

 Ivanova Valentina, anul III. Продвижение территории посредством взаимодействия 

событийного маркетинга и событийного туризма (Coordonator ştiinţific: Robu Elena,  dr., conf. 

univ. interim.) 

 Șmiler Iulia, anul III. Совершенствование ценообразования и системы стимулирования сбытана 

туристическом предприятии. (Coordonator ştiinţific:    Robu Elena,  dr., conf. univ. interim.) 

 Șutean Elena, anul III.Внедрение CRM-системынатуристическомпредприятии и 

оценкаэффективностипроекта (Coordonator ştiinţific: Robu Elena,  dr., conf. univ. interim.)  

 Cazac Evelina, anul III. Особенности организации событийного туризма. Событийный туризм и 

Event– менеджмент (Coordonator ştiinţific: Robu Elena,  dr., conf. univ. interim.) 

 Mazurov Alexei, anul III. Использование анализа деятельности конкурентов и 

бенчмаркингового  подхода в управлении организацией сферы туризма (Coordonator ştiinţific: 

Robu Elena,  dr., conf. univ. interim.) 

 Bulgaru Elena (Jitari), anul III. Studii statistice privind serviciile juridice la hotelul ... (Coordonator 

ştiinţific: Gribincea Alexandru, dr. hab., prof. univ.) 

 Canțîr Feodor,  anul III. Valorificarea potențialului turistic în orașul Chișinău (Coordonator ştiinţific: 

Gribincea Alexandru, dr. hab. prof. univ.) 

 Gabureac Aliona, anul III. Calitatea serviciilor în industria hotelieră din Moldova (Coordonator 

ştiinţific: Gribincea Alexandru, dr. hab., prof. univ.) 

 Buzgan Alina, anul III. Gestionarea talentelor ca strategie indispensabilă sectorului touristic din 

Republica Moldova ( Coordonator ştiinţific: Lisa Galina dr., conf.  univ. interim.) 

 Furtună Daniel, anul III. Hotelurile mici în perspective turismului European : necesitatea de 

reconstrucție a industriei hoteliere moldovenești (Coordonator ştiinţific: Lisa Galina dr., conf. univ. 

interim.) 

 Verebcean Mariana, anul III. Particularitățile legislației muncii în activitatea hotelurilor din Republica 

Moldova (Coordonator ştiinţific: Lisa Galinadr., conf. univ. interim.) 

 Burduja Liuba, anul III. Gestionarea satisfacției și așteptărilor oaspeților – necesitatea de abordare 

concentrată a hotelierilor din Republica Moldova (Coordonator ştiinţific: Lisa Galina,  dr., conf. univ. 

Interim) 

 Bursocovschi Irina, anul III.  Parcuri și rezervații naturale din regiunea Moldovei – posibilități de 

valorificare turistica (Coordonator ştiinţific: Gribincea Alexandru, dr. hab., prof. univ.) 
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 Daniliuc Tatiana, anul III. Estimarea potențialului turistic receptor în Portugalia (Coordonator 

ştiinţific: Gribincea Alexandru, dr. hab., prof. Univ) 

 Donoagă Mihaela, anul III. Provocări financiare în industria ospitalității din Republica Moldova 

(Coordonator ştiinţific: Lisa Galina,  dr., conf. univ. interim.) 

 Gorodea Alina, anul III. Estimarea, dezvoltarea și valorificarea potențialului turistic din Moldova 

(Coordonator ştiinţific: Gribincea Alexandru, dr. hab., prof. univ.) 

 

 Jitari Alina (Covaliov), anul III. Managementul resurselor umane în cadrul hotelului (Coordonator 

ştiinţific: Gribincea Alexandru, dr. hab., prof. Univ.) 

 Liberanschi Ina, anul III. Turismul creativ: motivația, experiența și valoarea percepută de turiști și 

intenția de reîntoarcere spre destinațiile creative (Coordonator ştiinţific: Lisa Galina,  dr., conf. univ. 

interim.) 

 Lupu Daniela, anul III. Valorificarea tendințelor și perspective în turismul vitivinicol din Republica 

Moldova (Coordonator ştiinţific: Lisa Galina,  dr., conf. univ. interim.) 

 Nastas Cristina, anul III. Valorificarea tendințelor în oferta turistică de pe litoralul românesc 

(Coordonator ştiinţific: Gribincea Alexandru, dr. hab., prof. univ.) 

 Nicolai Valeria, anul III. Valorificarea tendințelor în oferta turistică din Croația (Coordonator 

ştiinţific: Gribincea Alexandru, dr. hab., prof. Univ) 

 Popescu Sofia, anul III. Strategii de criză în marketingul hotelier. Studiu de caz – Hotelul "Dacia" 

(Coordonator ştiinţific: Lisa Galina,  dr., conf. univ. interim.) 

 Vrabii Maria, anul III. Valorificarea tendințelor în oferta turistică  balneară în România (Coordonator 

ştiinţific: Gribincea Alexandru, dr. hab., prof. Univ.) 

 Samrinova Tatiana, anul III. Проект мероприятий 

постимулированиюсбытауслугтуристическойкомпании (Coordonator ştiinţific: Robu Elena, dr., 

conf. univ. interim.) 

 Truș Ana, anul III. Реклама как cтратегия повышения эффективности деятельности 

туристической компании (Coordonator ştiinţific: Robu Elena,  dr., conf. univ. interim.) 

 Nabușevschi Diana, anul III.  Studiul pieței turistice din Spania (Coordonator ştiinţific: Gribincea 

Alexandru, dr. hab., prof. Univ.) 

 Luca Cristina, anul III. Gestiunea financiară a produsului hotelier. Studiu de caz – Hotelul Art Rustic 

(Coordonator ştiinţific: Lisa Galina,  dr., conf. univ. interim.) 

 Moraru Zinaida, anul III. Studiul pieței turistice din Franța (Coordonator ştiinţific: Gribincea 

Alexandru, dr. hab., prof. univ.) 

 Stoianov Daniela, anul III. Studiul pieței turistice din Austria (Coordonator ştiinţific: Gribincea 

Alexandru, dr. hab., prof. univ.) 

 Panas Daniela, anul III. Organizarea și managementul unei firme de turism (Coordonator ştiinţific: 

Gribincea Alexandru, dr. hab., prof. univ.) 

 Bolocan Marina, anul III. Разработкасистеммотивацииспроса и предложения повидам 

туристических услуг (туристическая дeстинация, конкретного направления развития туризма)  

(Coordonator ştiinţific: Robu Elena,  dr., conf. univ. interim.) 

 Gîncu Irina, anul III. Бизнес – план как элемент стратегического управления в сферетуризма и 

гостиничного бизнеса (Coordonator ştiinţific: Robu Elena,  dr., conf. univ. interim.) 

 

 

15:30-16.00 - Discuţii, totaluri 

Ședința de încheiere a lucrărilor conferinței la nivel de facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare 
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                                   SECȚIA „FINANȚE ȘI BĂNCI” 

19 mai  2017, aula 245 

 

DIRECŢIA – Politici financiare, bancare şi contabile în condiţiile implementării 

Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară 

 

Moderatori: Raisa EVSIUKOVA – dr., conf. univ. 

Viorica Speianu - lec. univ. 

Angheluță Milisenta - an III 

Haritonov Ina - anul III 

 

12:30-15:30   Comunicări 

 

 Angheluță Milisenta, anul III. Starea actuală și perspectivele de dezvoltare a sistemului bancar al 

Republicii Moldova (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Bodorin Andrei, anul III. Analiza potenţialului intern al entității economice (Coordonator 

ştiinţific: Burlea Ecaterina, drd., lector univ.; Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Busuncean Olesea, anul III. Politica de creditare pentru activitatea B.C. „VictoriaBank” S.A. 

(Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Caraja Mihail, anul III. Analiza economico-financiară în luarea deciziilor de gestiune la B.C. 

„Energbank” S.A. (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Danoi Alexandru, anul III. Starea actuală și direcțiile de îmbunătățire a portofoliului de credite a 

băncii comerciale (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Garabagiu Cristina, anul III. Utilizarea tehnicilor de identificare a riscului de credit de către B.C. 

„Eximbank” S.A. (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Gorgos Veronica, anul III. Elaborarea politicilor interne în cadrul B.C. „Moldova-Agroindbank” 

S.A. în scopul gestiunii riscurilor bancare (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Haritonov Ina, anul III. Inovarea produselor bancare şi promovarea acestora în Republica 

Moldova (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Malai Oleg, anul III. Organizarea şi direcțiile de optimizare a activităţilor controlului de gestiune 

la entitatea economică (Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Mîndrescu Marina, anul III. Ordinea constituirii şi gestiunii capitalului propriu al băncii 

comerciale (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Scutari Cristina, anul III. Problemele activităţii investiţionale ale băncilor comerciale din 

Republica Moldova (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Talpă Maria, anul III. Crizele pecuniare la întreprinderi: instrumentarul de depistare și soluții de 

prevenire (Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Borș Alexandru, anul III. Управление оборотным капиталом (Coordonator ştiinţific: 

Evsiukova Raisa, dr., conf. univ.) 

 Botnari Radion, anul III. Проблемы банковского кредитования населения (Coordonator 

ştiinţific: Evsiukova Raisa, dr., conf. univ.) 

 Breileanu Maxim, anul III. Операции коммерческих банков и их развитие (Coordonator 

ştiinţific: Evsiukova Raisa, dr., conf. univ.) 
 Esipov Ivan, anul III. Политика кредитования в развитии сельскохозяйственного 

производства (Coordonator ştiinţific: Evsiukova Raisa, dr., conf. univ.) 

 Sabirov Daniyar, anul III. Валютные операции коммерческих банков и проблемы их 

развития (Coordonator ştiinţific: Evsiukova Raisa, dr., conf. univ.) 

 Bevziuc Maria, anul IV. Politica BNM în crearea şi funcţionarea băncilor comerciale 

(Coordonator ştiinţific: Speianu Viorica, lec. univ.; Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Litvinciuc Serghei, anul IV. Organizarea şi derularea tranzacţiilor bursiere şi posibilităţi de 

perfecţionare (Coordonator ştiinţific: Speianu Viorica, lec. univ.; Balan Igor, dr., conf. univ.) 
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 Sinighin Alexei, anul IV. Derularea tranzacţiilor bursiere cu titluri primare în cadrul Bursei de 

Valori (Coordonator ştiinţific: Speianu Viorica, lec. univ.; Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Cojocari Carolina, anul IV. Procedura derulării operaţiunilor de depozit ale Băncii Naționale a 

Moldovei (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Prisecari (Calalb) Galina, anul IV. Modul de formare a resurselor companiei de asigurare S.A. 

„AcordGrup” (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Savițchi Doina, anul IV. Analiza patrimoniului – instrument de bază în luarea deciziilor 

financiare la B.C. „Moldindconbank” S.A. (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Scutelnic (Voicu) Valeria, anul IV. Tipuri de asigurări practicate în cadrul companiei de 

asigurare S.A. „Sigur-Asigur” (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Ciuchilan Maricica, anul IV. Posibilităţi de diversificare a surselor de finanţare a 

„MAXȘICLUX” S.R.L. (Coordonator ştiinţific: Speianu Viorica, lec. univ.; Balan Igor, dr., conf. 

univ.) 

 Tabureanu Cristina, anul IV. Posibilităţi de diversificare a pieţei produselor financiare derivate 

(Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Palic Maria, anul IV. Оценка финансового состояния предприятия (Coordonator ştiinţific: 

Evsiukova Raisa, dr., conf. univ.) 

 Balaur (Bușmachiu) Ana, anul III. Condiţiile  asigurării de persoane în cadrul companiei 

„Moldasig” S.A. şi posibilităţile de diversificare (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. 

univ.) 

 Baca Ana, anul II, mast. Politici şi tratamente contabile privind rezultatul financiar: calcule şi 

analize financiare (Coordonator ştiinţific: Chișlaru Angela, dr., conf. univ.) 

 Bînzaru Ion anul II, mast. Aspecte contabile și fiscale privind calcularea și achitarea retribuirii 

muncii angajaților entității (Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Botica Aurelia anul II, mast. Conlucrarea Republicii Moldova cu organismele financiare 

internaţionale (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Buzdugan Cristina anul II, mast. Asistenţa FMI în Republica Moldova şi impactul ei asupra 

dezvoltării internaţionale (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Calciu Cristina anul II, mast. Tratamentul contabil și particularitățile fiscale privind leasingul 

(Coordonator ştiinţific: Chișlaru Angela, dr., conf. univ.) 

 Cazacu Olga anul II, mast. Particularităţile contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor în unităţile 

comerciale (Coordonator ştiinţific: Chișlaru Angela, dr., conf. univ.) 

 Coţofana Doiniţa anul II, mast. Gestionarea instrumentelor şi modalităţilor de plată în 

operaţiunile de comerţ (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Discant Nicolae anul II, mast. Abordări metodologice, aplicative şi de perfecționare privind 

contabilitatea și auditul decontărilor cu cumpărătorii (Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., conf. 

univ.) 

 Foma Viorica anul II, mast. Contabilitatea impozitelor şi taxelor de stat şi perfecţionarea acesteia 

(Coordonator ştiinţific: Chișlaru Angela, dr., conf. univ.) 

 Iamandii Irina anul II, mast. Dinamica investiţiilor străine directe în Republica Moldova 

(Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Nicolaescu Vasile anul II, mast. Insolvabilitatea băncii comerciale. Cauzele şi metodele de 

lichidare a băncii comerciale (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Panait Valentina anul II, mast. Contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale şi medicale 

(Coordonator ştiinţific: Chișlaru Angela, dr., conf. univ.) 

 Pluta Diana anul II, mast. Contabilitatea amortizării şi deprecierii activelor imobilizate 

(Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Ţurcan Mihail anul II, mast. Contabilitatea operaţiilor de import şi căi de perfecţionare a acesteia 

(Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Dumbravanu Elena anul II, mast. Abordări metodologice, aplicative şi de perfecționare privind 

controlul financiar-fiscal (Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Cazaciuc Elena anul II, mast. Abordări teoretice şi practice în literatura de specialitate privind 

rezultatul financiar al entităţii economice (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Angheloglu Natalia anul II, mast. Совершенствование учета и аудита запасов (Coordonator 

ştiinţific: Evsiukova Raisa, dr., conf. univ.) 
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 Burdeniuc Iana anul II, mast. Организация и совершенствование учета запасов (Coordonator 

ştiinţific: Evsiukova Raisa, dr., conf. univ.) 

 Eganova Irina anul II, mast. Организация и совершенствование учета обязательств по 

страхованию (Coordonator ştiinţific: Chișlaru Angela, dr., conf. univ.) 

 Orlova Elena anul II, mast. Организация и совершенствование учета обязательств по 

подоходному налогу (Coordonator ştiinţific: Evsiukova Raisa, dr., conf. univ.) 

 Jelev Tatiana anul II, mast. Организация и совершенствование учета обязательств персонала 

по оплате труда (Coordonator ştiinţific: Chișlaru Angela, dr., conf. univ.) 

 Fușcaliuc Ana anul II, mast. Abordări metodologice, aplicative şi de perfecționare privind 

contabilitatea datoriilor față de furnizori și antreprenori (Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., 

conf. univ.) 

 Petrachi Mariana anul II, mast. Procedurile finale și evaluarea rezultatelor misiunii de audit 

(Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Chiperi Nicolae anul II, mast. Posibilităţi de dezvoltare a creditelor pentru activităţi imobiliare în 

Republica Moldova (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Botnariuc Veronica anul II, mast. Доверительные операции коммерческих банков и 

перспективы их развития в Республике Молдова (Coordonator ştiinţific: Evsiukova Raisa, 

dr., conf. univ.) 

 Cigolea Diana anul II, mast. Posibilităţi de minimizare a riscurilor financiare în cadrul băncilor 

comerciale (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Gribincea Alexandru anul II, mast. Practica combaterii fraudelor fiscale în practica economică 

internațională (Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Panciuc Cristina anul II, mast. Gestionarea operaţiunilor active ale băncilor comerciale în 

condiţiile concurenţei de piaţă (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Panceva Zinaida anul II, mast. Современные методы обеспечения возвратности кредита 

(Coordonator ştiinţific: Evsiukova Raisa, dr., conf. univ.) 

 Robu Dumitru anul II, mast. Мировая практика страхования валютных рисков (Coordonator 

ştiinţific: Balan Igor, dr., conf. univ.) (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 

 

15:30-16.00 - Discuţii, totaluri 

 

Ședința de încheiere a lucrărilor conferinței la nivel de facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare 
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                                   SECȚIA „CONTABILITATE” 

19 mai  2017, 245 

 

DIRECŢIA – Politici financiare, bancare şi contabile în condiţiile implementării 

Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară 

 

Moderatori: Angela CHIȘLARU – dr., conf. univ. 

Natalia Vornicova – mg., lec. univ. 

Coceban Anastasia - an III 

Lozan Mihail - anul III 

 

12:30-15:30   Comunicări 

 

 Coceban Anastasia, anul III. Tratamentul contabil al obligațiilor fiscale ale entității privind 

impozitul pe venit (Coordonator ştiinţific: Burlea Ecaterina, drd., lec. univ.; Balan Igor, dr., conf. 

univ.) 

 Conovali Dorina, anul III. Particularitățile organizării auditului mijloacelor pecuniare ale entității 

(Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Lozan Mihail, anul III. Organizarea contabilității și particularitățile de documentare şi calculare a 

salariului (Coordonator ştiinţific: Burlea Ecaterina, drd., lec. univ.; Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Varvarici Cristina, anul III. Auditul stocurilor la entitatea economică (Coordonator ştiinţific: 

Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Zmeu Diana, anul III. Tratamentul contabil al datoriilor entității economice privind asigurările 

(Coordonator ştiinţific: Burlea Ecaterina, drd., lec. univ.; Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Basso Ana-Liza, anul III. Составление и представление финансовой отчетности 

предприятия (Coordonator ştiinţific: Vornicova Natalia, mg., lec. univ.; Balan Igor, dr., conf. 

univ.) 

 Cupțov Olga, anul IV. Учет доходов и  расходов предприятия (Coordonator ştiinţific: 

Vornicova Natalia, mg., lec. univ.; Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Crujca Vitalie, anul IV. Учет доходов от других видов деятельности предприятия 

(Coordonator ştiinţific: Chișlaru Angela, dr., conf. univ.) 

 Marandiuc (Munteanu) Cristina, anul III. Contabilitatea activelor circulante la entitatea 

economic (Coordonator ştiinţific: Burlea Ecaterina, drd., lec. univ.; Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Călugăreanu Liuba, anul III. Contabilitatea profitului nerepartizat şi rezultatului financiar total 

(Coordonator ştiinţific: Burlea Ecaterina, drd., lec. univ.; Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Abajer Marina, anul IV. Raportarea financiar-contabilă și viziuni de eficientizare a procesului 

decizional în baza acestora (Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Cernous Roman, anul IV. Particularitățile și tratamentul contabil ale unor active circulante 

(Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Cheibaș-Godoroja Marina, anul IV. Organizarea, evidența și gestiunea operațiunilor cu numerar 

la entitatea economic (Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Druță Ina, anul IV. Contabilitatea datoriilor salariale cu personalul la entitatea economic 

(Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Gherțescu Alina, anul IV. Politica, tratamentul contabil şi particularitățile de desfășurare a 

auditului datoriilor faţă de personal privind retribuirea muncii în entitatea economic 

(Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Iftodii Atena, anul IV. Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale curente la entitatea 

economic (Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Popa Tatiana, anul IV. Organizarea, evidența şi analiza decontărilor cu salariaţii entității 

economice (Coordonator ştiinţific: Chișlaru Angela, dr., conf. univ.) 
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 Railean Medina, anul IV. Organizarea contabilității și particularitățile efectuării inventarierii 

mijloacelor pecuniare (Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Tocarjevschi Corina, anul IV. Tratamentul contabil şi analiza veniturilor din activitatea 

operațională și veniturilor din alte activități ale entităţii economice (Coordonator ştiinţific: 

Chișlaru Angela, dr., conf. univ.) 

 Bîrsan Ana-Maria anul II, mast. Aspecte privind organizarea şi conducerea contabilităţii cu 

ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor (Coordonator ştiinţific: Chișlaru 

Angela, dr., conf. univ.) 

 Brînză Iana anul II, mast. Contabilitatea relaţiilor comerciale cu furnizorii şi clienţii 

(Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., conf. univ.) 

 Oleineac Veaceslav anul II, mast. Particularităţile contabilităţii şi auditului în organizaţiile 

necomerciale (Coordonator ştiinţific: Chișlaru Angela, dr., conf. univ.) 

 Surucean  Natalia anul II, mast. Auditul şi controlul bancar – elemente esenţiale a supravegherii 

prudenţiale a sectorului bancar (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

 Jizdan Arpine anul II, mast. Совершенствование учета и аудита основных средств 

(Coordonator ştiinţific: Chișlaru Angela, dr., conf. univ.) 

 

 

15:30-16.00 - Discuţii, totaluri 

 

Ședința de încheiere a lucrărilor conferinței la nivel de facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare 

 


