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Comitetul organizatoric: 

 
 Natalia BURLACU, dr. hab. în științe econ., prof. univ. 
 Alexandru GRIBINCEA, dr. hab. în științe econ., prof. univ. 

 Valeriu BAEȘU, decan facultate, dr. în drept 

 Raisa EVSIUKOVA, dr. în științe econ., conf. univ. 

 Igor BALAN, dr. în științe econ., conf. univ 

 Olga BLAGORAZUMNAIA, dr. în științe econ., conf. univ. 

 Veaceslav IONIȚĂ, dr. în științe econ., conf. univ 

 Ana SPÎNU, dr. în științe econ., conf. univ. 

 Angela CHIȘLARU, dr. în științe econ., conf. univ. 

 Nina PESTUȘCO, dr. în științe econ., conf. univ. interim. 

 Galina LISA, dr. în științe econ., conf. univ. interim. 

 Elena ROBU, dr. în științe econ., conf. univ. interim. 

 Stela GUZUN, dr. în științe econ., conf. univ. interim. 

 Larisa TRIFONOVA – drd.,  lector universitar 

 Radu ȚĂRUȘ – drd.,  lector universitar 

 Daria STOLEARCIUC - masterand anul II 

 Xenia GĂINĂ - student anul III 
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Comunicări în ședința plenară: 

 

                             SECŢIA BUSINESS ȘI ADMINISTRARE 

 

3 mai 2018, joi aula 336 

 

 

DIRECŢIA – Provocări manageriale pentru o dezvoltare economică în condiții actuale 

 

Moderatori: Olga BLAGORAZUMNAIA - dr. conf. univ. 

    Nina PESTUȘCO - dr., conf. univ. interim. 

    Daria STOLEARCIUC - anul II, masterat  

    Xenia GĂINĂ - anul III 

 

09:30-13:00   Comunicări 
Turcu Constantin, doctorand. Integrarea controlului și testare competerizata ca mijloc de creștere a eficienții 

formării în sistemul educational. (Coordonator ştiinţific: Burlacu Natalia,  dr. hab., prof. univ.)                       

Rusu Vasilica, doctorand, România. Strategia operațională a întreprinderii industriale în condiții de 

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

Lupu Irina,  doctorand. Gestionarea pedagogica a conflictilor intr-o institutie de invatamint. (Coordonator 

ştiinţific: Burlacu Natalia,  dr. hab., prof. univ.) 
Rotaru Olga, masterand, anul II. Specificul activității de outsourcing în cadrul întreprinderilor din Republica 

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

Stolearciuc  Daria, masterand, anul II. Ситуационное организационное проектирование и его 

перспективы в Республике Молдова. (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga,  dr., conf. univ.) 

Strîmbei Grigore, masterand, anul II. Event-менеджмент как инструмент мотивационной политики. 

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

Căzănescu Dorina,  anul III. Rolurile manageriale în munca managerilor contemporani. (Coordonator 

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

Cuzuioc Marina, anul III. Abilităţile şi responsabilităţile al unui lider de echipă managerială în cadrul 

organizaţiei din Republica Moldova. (Coordonator ştiinţific: Guzun Stela,  dr., conf. univ. interim.) 

Găină Xenia, anul III. Fenomenul  Black Friday şi iniţiativele de cumpărare pentru consumatorii din 

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

Garneţ Victoria, anul III. Perfecţionarea  sistemului de management al resurselor umane din întreprindere. 

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

Grimaliuc Vasile, anul III. Dezvoltarea businessului on-line. Tehnici şi strategii aplicate. (Coordonator 

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

Grozavu Angela, anul III. Căi de evaluare a managementului întreprinderii şi modalităţi de perfecţionare. 

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

Gureanu  Adelina, anul III. Formarea unei comunicări eficiente în cadrul IMM din Republica Moldova: 

esenţa şi posibilităţi de depăşire a barierelor. (Coordonator ştiinţific: Guzun Stela,  dr., conf. univ. interim.) 

Loghin Natalia, anul III. Modalităţi de creştere a gradului de motivare a angajaţilor întreprinderii. 

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

Pavalachi Ana, anul III. Modalităţi de îmbunătăţire a gestiunii resurselor umane în cadrul companiei. 

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

Sîli Alexandru, anul III. Dezvoltarea pieţii virtuale în Republica Moldova: aprecieri şi perspective. 

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

Vasilachi Anastasia, anul III. Recrutarea şi selecţia resurselor umane în organizaţii. (Coordonator ştiinţific: 

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

Buhtiarov Veaceslav, anul III. Применение системы методов управления в коммерческой организации 

для эффективного ведения бизнеса. (Coordonator ştiinţific: Pestusco Nina,  dr., conf. univ. interim.) 

Cosogolova Liubovi, anul III. Разработка мотивационной модели персонала в условиях 
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организационных изменений. (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

Cuşmarenco (Popova) Anna, anul III. Разработка процесса делегирования полномочий и определение 

факторов повышения его эффективности. (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

Negrescu Ion, anul III. Процесс оценки риска при обосновании инновационного проекта. (Coordonator 

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

Obuhovschi Artiom, anul III.  Разработка механизма управления по целям на предприятии. (Coordonator 

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

Pereşivailov Alexei, anul III.  Разработка методики оценки деловых и личных качеств руководителя и 

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

Petrov Victor, anul III.  Разработка плана развития персонала и оптимизации структуры управления 

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

Subchevici Anastasia,  anul III. Разработка кадровой политики организации для эффективной 

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

Cîrlionţ Daniela, anul IV. Echipa managerială în condiţiile globalizării: probleme, performanţe, competenţe. 

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

Gherasimov Iustina, anul IV. Conflictul: tipologii şi metode de soluţionare. (Coordonator ştiinţific: Pestusco 

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

Guţu Ghenadie, anul IV.  Managementul echipei orientat spre creşterea performanţei IMM din Republica 

Moldova. (Coordonator ştiinţific: Guzun Stela,  dr., conf. univ. interim.) 

Harea Elena, anul IV. Imaginea de marcă: modalităţi de construire şi de întreţinere a acesteia. Analiza 

comparativă. (Coordonator ştiinţific: Guzun Stela,  dr., conf. univ. interim.) 

Mihalachi Radu, anul IV.  Aspecte  teoretico-metodologice ale diferenţierii culturilor antreprenoriale. 

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

Stanciu Natalia, anul IV. Managementul calităţii proceselor şi produselor în cadrul companiilor. 

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

Tacu  Raisa, anul IV. Tendinţele dezvoltării sistemului decizional în întreprinderile  mici şi mijlocii din 

Republica Moldova. (Coordonator ştiinţific: Guzun Stela,  dr., conf. univ. interim.) 

Tîrşu Victoria, anul IV. Analiza şi perfecţionarea  procesului decizional în întreprinderile  naţionale. 

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

Babiev (Parcalaba) Cristina, anul IV. Управление процессом профессиональной и психологической 

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

univ.) 

Bulgaru Iulia, anul IV. Оптимизация процедуры принятия решений в управлении коммерческой 

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

Bunescu Alexei, anul IV.  Разработка направлений анализа внутренней среды с целью определения 

соответствия стратегиии текущего состояния бизнеса. (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga 

dr., conf.  univ.) 

Dedeniova  Iulia, anul IV. Разработка механизма использования технологии улучшения социально-

психологического климата в трудовом коллективе. (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., 

conf.  univ.) 

Strîmbei Vladislav, masterand, anul II. Исследование удовлетворенности трудом как фактора 

эффективности работы с персоналом. (Coordonator ştiinţific: Robu Elena,  dr., conf. univ. interim.) 

Tcaciuc Timofei, masterand, anul II. Лидерство: причины выдвижения лидера, его влияние на 

эффективность работы коллектива и особенности взаимодействия с руководителем. (Coordonator 

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

Titu Ianis, masterand, anul II. Formarea culturii de afaceri şi importanţa ei în procesul de patrundere pe 

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

Chiriac Olga, masterand, anul II. Организация системы менеджмента в управлении деятельностью в 

сфере таможенного дела: таможенный перевозчик. (Coordonator ştiinţific: Burlacu Natalia,  dr. hab., 

prof. univ.) 

Suru Livina, masterand, anul II. Certificarea originii mărfurilor în cadrul Acordului de Asociere RM-UE 

(DCFTA) și practica serviciului vamal. (Coordonator ştiinţific: Drăgălin Iuliana,  dr., conf. univ.) 

Donţova Anastasia, anul IV. Разработка эффективной системы управления проектами на 

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

Mazur Tatiana, anul IV. Разработка методов улучшения процесса коммуникации для эффективного 

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

Moscalciuc (Bodnar) Olga, anul IV. Разработка мероприятий по организации управления деловым 
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взаимодействием. (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

Olaru (Savateeva) Mariana, anul IV. Разработка плана внедрения аутсорсинга на предприятии на 

основе анализа управленческой среды. (Coordonator ştiinţific: Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

Vesiolaia Adelina, anul IV. Формирование баланса власти как основы эффективной деятельности в 

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

 

 

11:30 -12:30   Pauza 

13:00-16:00   Comunicări 
Caragia Serghei, anul III. Evaluarea riscurilor economice în afacerile contemporane. Elaborarea unui model 

de risk management optim. (Coordonator ştiinţific: Burlacu Natalia,  dr. hab., prof. univ.) 

Catruc Rodica, anul III.  Strategia de diferențiere în contextul național în baza unei companii autohtone. 

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

Ciobanean Sanasar, anul III. Managementul relațiilor cu clienții în cadrul companiilor virtuale. (Coordonator 

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

Enachi Mariana, anul III. Strategii de dezvoltare a firmei în condițiile globalizării. (Coordonator ştiinţific: 

Blagorazumnaia Olga dr., conf.  univ.) 

Frunze Andrei, anul III. Impactul factorilor mediului exterior asupra primirii deciziei manageriale. 

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

Glinjan Marina, anul III. Analiza critică a mediului de afaceri al companiei. (Coordonator ştiinţific: Burlacu 

Natalia,  dr. hab., prof. univ.) 

Iutiș Alina, anul III. Gestionarea echipelor de management: depășirea diferențelor prin comunicarea eficientă. 

(Coordonator ştiinţific: Guzun Stela dr., conf.  univ. interim) 

Neamțu Cristina, anul III.  Impactul mediului de afaceri în cadrul activității companiilor din Republica 

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

Odagiu Constantin, anul III.  Managementul schimbării și analiza satisfacției clienților produselor/serviciilor 

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

Poiata Marina, anul III. Elaborarea strategiei întreprinderii în contextul globalizării. (Coordonator ştiinţific: 

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

Raileanu Ana, anul III. Provocări critice de leadership: cum să construiești o organizație flexibilă și 

responsabilă. (Coordonator ştiinţific: Guzun Stela,  dr., conf. univ. interim.) 

Răileanu Tatiana, anul III. Evaluarea performanțelor resurselor umane în instituția publică. (Coordonator 

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

Rusnac Victor, anul III. Strategii de stabilitate și creștere economică la firmă. (Coordonator ştiinţific: Roșca 

Petru,  dr. hab., prof. univ.) 

Sneghiriov Iana, anul III. Evaluarea  modalităților de optimizare a planificării producției din întreprindere. 

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

Țînțari Ilona, anul III. Strategia de cost redus în contextul național în baza unei companii autohtone. 

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

Ungureanu Tatiana,  anul III. Modalități de introducere a sistemului indicatorilor de performanță în activitatea 

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

Vîrlan Elena, anul III.  Resursele umane și managementul acestora în cadrul  IMM. (Coordonator ştiinţific: 

Roșca Petru,  dr. hab., prof. univ.) 

Armașu Dorin, anul IV. Capacitatea aplicării inovațiilor la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii în 

Republica Moldova. (Coordonator ştiinţific: Guzun  Stela,  dr., conf. univ. interim.) 

Badiin Iurie, anul IV.  Riscul investițional în contextul incertitudinii economice a Republicii Moldova. 

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

Blanari  Mihaela, anul IV. Cercetările de marketing în managementul relațiilor cu clienții. (Coordonator 

ştiinţific: Guzun  Stela,  dr., conf. univ. interim.) 

Borozan Dionisie, anul IV. Potențialul online din Republica Moldova în valorificarea instrumentelor de 

marketing. (Coordonator ştiinţific: Ioniță Veaceslav,  dr., conf. univ.) 
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Butucel Ion, anul IV. Segmentare, poziționare, țintire – premisele identității de marcă. (Coordonator ştiinţific: 

Guzun  Stela,  dr., conf. univ. interim.) 

Catrinescu Carolina, anul IV.  Implementarea și monitorizarea măsurilor de control în contextul riscului de 

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

Ceban Victor, anul IV.  Strategia  activității  investiționale  la întreprindere. (Coordonator ştiinţific: Roșca 

Petru,  dr. hab., prof. univ.) 

Cheptini Galina, anul IV.  Deciziile strategice în dezvoltarea transportului rutier de mărfuri. (Coordonator 

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

Ciocîrlan Grigori, anul IV.  Analiza mediului de afaceri în cadrul companiei. (Coordonator ştiinţific: Roșca 

Petru,  dr. hab., prof. univ.) 

Ciuciu Elena, anul IV. Elaborarea strategiei concurențiale a companiei. (Coordonator ştiinţific: Roșca Petru,  

dr. hab., prof. univ.) 

Cîrnaț Lilia, anul IV.  Responsabilitatea socială – aspect obligatoriu al strategiilor firmei din Republica 

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

Copacinschi Mihail, anul IV. Stilurile de conducere și clasificarea tridimensională. (Coordonator ştiinţific: 

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

Fodolei Dumitru, anul IV.  Strategii de marketing pentru mărcile de lux din Republica Moldova. 

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

Frunza Marina, anul IV.  Principiile implementării strategiilor de dezvoltare economică în cadrul companiei. 

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

Gavriliță Olga, anul IV.  Programe de responsabilitate socială în companiile moldovenești. (Coordonator 

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

Gînsari Oleg, anul IV.  Algoritmul  formării echipei de gestiune a riscurilor. (Coordonator ştiinţific: Burlacu 

Natalia,  dr. hab., prof. univ.) 

Grîu Vasile, anul IV.  Metode de minimizare a riscurilor antreprenoriale  în cadrul IMM din Republica 

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

Jerep Cristina, anul IV. Societăți  pe Acțiuni clasice și contemporane – aspecte comparatorii ale structurii 

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

Meleca Artiom, anul IV. Strategiile de excelență în Business într-o criză economică. (Coordonator ştiinţific: 

Ioniță Veaceslav,  dr., conf. univ.) 

Prisacari Ion, anul IV. Evaluarea normelor de etică și modalități de aplicare a acestora în cadrul companiei 

McDonald’s  Moldova. (Coordonator ştiinţific: Ioniță Veaceslav,  dr., conf. univ.) 

Proca  Adriana, anul IV.  Creativitate și inovare – modalități de creștere a performanțelor organizaționale. 

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

Russu Zinaida, anul IV.  Responsabilitatea socială în sistemul de conducere al companiilor din Republica 

Moldova în contextul integrării în UE. (Coordonator ştiinţific: Guzun  Stela,  dr., conf. univ. interim.) 

Scurtu Eugen, anul IV.  Evaluarea modalităților de optimizare al organizării interne a companiei. 

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

Smochină (Damian) Natalia, anul IV.  Diagnosticul corelației mediu intern – mediu extern și importanța 

acestuia în crearea unei organizații de succes în Republica Moldova. (Coordonator ştiinţific: Pestusco Nina,  

dr., conf. univ. interim.) 

Spînu Ion, anul IV.  Evaluarea mediului interior al companiei, elaborarea algoritmului mediului. 

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

Sviderski Vitali, anul IV. Managementul calității producției și serviciilor la întreprindere. (Coordonator 

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

Șaptesate (Morari) Olga, anul IV. Proiectarea și implementarea managementului prin obiective și bugete în 

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

Șova Valentina, anul IV. Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare. 

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

Verebcean Ivana, anul IV. Particularitățile elaborării strategiei de cercetare – dezvoltare a companiei. 

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

Zlatov Nadejda, anul IV.  ONG-urile din Republica Moldova – factor primordial al creșterii economice și 

dezvoltării durabile. (Coordonator ştiinţific: Ioniță Veaceslav,  dr., conf. univ.) 
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4 mai 2018, joi aula 336 

 

10:00-12.00 Discuţii, totaluri 

 

Ședința de încheiere a lucrărilor conferinței la nivel de facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare 
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                                         SECŢIA MARKETING 

3 mai 2018, vineri aula 336 

 

   DIRECŢIA – Inteligenţa de marketing pentru societatea globală a cunoaşterii 

 

Moderatori: Elena ROBU - dr., conf. univ. interim. 

                      Larisa TRIFONOVA – drd.,  lector universitar 

     Daiana LOLLO - anul III 

     Khrystyna DOLOTINOVA - anul III 

 

09:30-13:00   Comunicari 
Țăruș Radu, doctorand. Strategia de internationalizare a IMM–urilor din Republica Moldova. (Coordonator 

ştiinţific: Moldovan-Bătrînac Viorelia,  dr., conf. univ.) 
Trifonova Larisa, doctorand.  Инновационные подходы маркетинговых исследований в винодельческой 

промышленности Республики Молдова. (Coordonator ştiinţific: Moldovan-Bătrînac Viorelia,  dr., conf. 

univ.) 

Dolotinova Khrystyna, anul III. Ноомаркетинг и современные стратегические подходы к 

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

Fîșcot Dumitru, anul III.  Управление продвижением услуги / продукта на внешних рынках. (Coordonator 

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

Lollo Daiana, anul III.  Формирование системы краткосрочного стимулирования продаж организации. 

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

Marcov Semion, anul III.  Развитие маркетинговой деятельности организации на основе 

использования технологий прямого маркетинга. (Coordonator ştiinţific: Robu Elena,  dr., conf. univ. 

interim.) 

Pașcanu Mihail, anul III.  Мерчандайзинг в комплексе маркетинга торгового предприятия. (Coordonator 

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

Plamadeală Serghei, anul III.  Ценовая стратегия предприятия, работающего на высококонкурентном 

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

Belîi Dumitru, anul III. Publicitatea alternativă/netradițională, mediu neconvențională și creativitatea. 

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

Beșliu Tatiana, anul III.  Cercetarea de marketing  și spionajul economic. (Coordonator ştiinţific: Lisa Galina,  

dr., conf. univ. interim.) 

Boaghi Grigore, anul III.  Managementul relațiilor cu clienții pentru cazul unei organizații din domeniul. 

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

Bobrov Alexandru, anul III.  Instrumente de marketing online utilizate în activitatea de cercetare. Studiu de 

caz: Google Analytics. (Coordonator ştiinţific: Moldovan-Bătrînac Viorelia,  dr., conf. univ.) 

Bulgarean Dumitru, anul III.  Rolul cercetărilor de marketing în managementul relațiilor cu clienții. 

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

Ciulina Victor, anul III.  Instrumente de marketing online utilizate in activitatea de promovare. Studiu de caz: 

Google AdWords vs. rețele de socializare. (Coordonator ştiinţific: Moldovan-Bătrînac Viorelia,  dr., conf. 

univ.) 

Cuconu Andrei, anul III.  Aspecte teoretice și practice privind activitatea de marketing a firmei. (Coordonator 

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

Cucoș Viorel, anul III.  Rolul cercetărilor de marketing în elaborarea politicii de promovare. (Coordonator 

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

Mardari Ana, anul III. Rolul cercetărilor de marketing în elaborarea politicii de produs. (Coordonator 

ştiinţific: Lisa Galina,  dr., conf. univ. interim.) 
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Spatari Igor, anul III.  Rolul cercetărilor de marketing în elaborarea politicii de preț. (Coordonator ştiinţific: 

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

Șargarovschi Vlad, anul III.  Brandingul personal (marketingul personal comparat) al liderilor (Steve Jobs, 

Richard Branson, Bill Gates, Donald Trump). (Coordonator ştiinţific: Moldovan-Bătrînac Viorelia,  dr., conf. 

univ.) 

Tumac Valeriu, anul III.  Marketingul ONG-urilor/organizațiilor nonprofit. (Coordonator ştiinţific: 

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

Zagorneanu Mihaela-Sabina, anul III.  Cercetare privind rolul și importanța programelor de simulare în 

practica universităților din RM. (Coordonator ştiinţific: Lisa Galina,  dr., conf. univ. interim.) 

 

 

 

 

4 mai 2018, joi aula 336 

 

10:00-12.00 Discuţii, totaluri 

 

Ședința de încheiere a lucrărilor conferinței la nivel de facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare 
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                                           SECŢIA FRANCOFONĂ 

              3 mai 2018, aula 336 

 

 

DIRECŢIA – Le management du développement durable des entreprises 

 

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

     Nina GAMARȚA - anul III 

     Radomir CUPTOR – anul III. 

  

12:30-15:30   Comunicari 
Cuptor Radomir, anul III.  La stratégie d'insertion à l'étranger/ Stratégie de pénétration des affaires à 

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

Gamarța Nina, anul III. L'impact des différences culturelles sur les affaires internationales. (Coordonator 

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

Gînu Doinița, anul III.  La société mixte comme forme d'internationalisation. (Coordonator ştiinţific: 

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

Postolachi Victoria, anul III.  Coopération en recherche et développement (R&D). (Coordonator ştiinţific: 

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

Yoka Beni Ulrich, anul III.  Distribution internationale de produits et / ou de services. (Coordonator 

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

 

 

 

4 mai 2018, joi aula 336 

 

10:00-12.00 Discuţii, totaluri 

 

Ședința de încheiere a lucrărilor conferinței la nivel de facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare 
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SECŢIA - ECONOMIE MONDIALĂ ŞI RELAŢII ECONOMICE 

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. 
Mariana ZUBENSCHI –  drd., lector universitar 

Iulia FOMIN - anul III 

Octavian MARINUȚA - anul III. 

 

12:30-15:30   Comunicări 

 

 
Altunina Marina, anul III. Lessons of recent economic history within the space of the former USSR. From 

1917 to 2017. (Coordonator ştiinţific: Ioniță Veaceslav,  dr., conf. univ.) 

Ceavdari Liudmila, anul III.  International economic parallels: Republic of Moldova and similar size 

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

Dziubenco Valeria, anul III.  China, the new superpower of the XXI century. Factors leading to China’s 

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

Fomin Iulia, anul III.  Competition for markets between the big commercial forces (UE, The USA, Japan, 

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

Marinuță Octavian, anul III.  Global scale of IT security issues in modern intertwined world. 

(Coordonator ştiinţific: Roșca Leonid,  dr., conf. univ.) 

Oleinic Daniela, anul III.  The Analysis of Economic Policies of Romania and Turkey and their 

implications on national economic development. (Coordonator ştiinţific: Ioniță Veaceslav,  dr., conf. 

univ.) 

Vîlcu Victoria, anul III.  Recurring lessons of recent economic history. From “Great Depression” to 

“Great Recession”. (Coordonator ştiinţific: Ioniță Veaceslav,  dr., conf. univ.) 

Zadoinaia  Iana, anul III.  Theoretical and practical implications of the European economic integration. 

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

 

 

 

4 mai 2018, joi aula 336 

 

10:00-12.00 Discuţii, totaluri 

 

Ședința de încheiere a lucrărilor conferinței la nivel de facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare 
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                                       SECȚIA „TURISM” 

3 mai  2018, aula 203/4 

 

 

DIRECŢIA –  Fidelizarea în managementul hotelier  în condiţiile concurenţei globale 

 

Moderatori: Elena ROBU- dr., conf. univ. interim. 

Galina LISA– dr., conf. univ. interim. 

Diana GANGAN - anul III 

Vladimir VRÂNCEANU - anul IV 

 

12:30-15:30   Comunicări 

 

 
Calganova Anastasia, masterand, anul II. Роль инноваций и иновационных технологий в 

проектировании нового туристического продукта. (Coordonator ştiinţific: Robu Elena,  dr., conf. univ. 

interim.) 

Verdeş Svetlana, masterand, anul II. Международные туристические выстаки как фактор 

расширения социально-экономических связей Республики Молдова со странами Европы. (Coordonator 

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

Voica Maria, anul III. Gestionarea relaţiilor cu clienţii în sectorul hotelier din Republica Moldova. 

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

Biciuşca Vadim, anul III.  Кросс-культурные особенности управления персоналом на предприятиях 

индустрии гостеприимства и туризма. (Coordonator ştiinţific: Robu Elena,  dr., conf. univ. interim.) 

Bumbu Pavel, anul III.  Новые технологии подготовки и переподготовки персонала гостиниц. 

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

Calin Linda, anul III.  Причины возникновения конфликтов в туристическом бизнесе и пути их 

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

Daliniţchi Vladimir, anul III.  Финансовый менеджмент как подсистема управления предприятия 

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

Podoleanca Irina, anul III.  Методы обслуживания гостей и показатели качества обслуживания в 

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

Turkoz Davut, anul III.  Особенности приема иностранных туристов (на примере конкретной 

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

Gangan  Diana, anul III.  Managementul Reputaţiei – estimator al rentabilităţii investiţiei şi generator de 

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

Vranceanu Vladimir, anul IV. Перспективы развития экологического туризма в Республике Молдова. 

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

Afanasiev Iulian, anul III.  Dinamica și rolul serviciilor de sanitar-curative în relaxarea copiilor din R. 

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

Baluța (Nicolai) Valeria, anul III.  Legislația moldovenească privind muzeele și activitățile muzeistică și 

sarcinile de îmbunătățire a acesteia în Republica Moldova. (Coordonator ştiinţific: Gribincea Alexandru ,  

dr. hab., prof. univ.) 

Graur Maxim, anul III.  Tendinţe şi perspective în turismul de familie din Republica Moldova. (Coordonator 

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

Renchez Vadim , anul III. Strategii de creare și gestionare a culturii organizaționale în structurile de 

primire turistică cu funcțiuni de cazare și de servire a mesei. (Coordonator ştiinţific: Lisa Galina,  dr., conf. 

univ. interim.) 

Staicuța Evghenia, anul III.  Strategii de E-Marketing în industria hotelieră. (Coordonator ştiinţific: Lisa 

Galina,  dr., conf. univ. interim.) 

Trocin Nadejda, anul III.  Inovaţia în industria de ospitalitate. (Coordonator ştiinţific: Lisa Galina,  dr., 

http://prorektor.ru/forma/theme575.html
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conf. univ. interim.) 

Corotîghina Olga, anul III.  Эффективность коммуникационного процесса в индустрии туризма с 

точки зрения психологического профиля клиентов. (Coordonator ştiinţific: Lisa Galina,  dr., conf. univ. 

interim.) 

Doagă Elena, anul III.  Построение модели компетенций менеджера ресторана. (Coordonator 

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

Negara Tatiana, anul III.  Влияние гостиничного сектора в индустрии туризма. (Coordonator ştiinţific: 

Lisa Galina,  dr., conf. univ. interim.) 

Bordian Daniela anul IV.   Dinamica dezvoltării turismului de pescuit în Republica Moldova: perspective 

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

Chicerman Vadim, anul IV.  Impactul obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizaţiei Naţiunilor Unite 

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

Clașevici Irina, anul IV.  Eficientizarea procesului de vânzări online. (Coordonator ştiinţific: Lisa Galina,  

dr., conf. univ. interim.) 

Horii Larisa, anul IV.  Definirea rolului hotelurilor în societate prin prisma responsabilităţii sociale. 

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

Mihailov Ana, anul IV.   Principiile de certificare al serviciilor turistice și hoteliere în Republica Moldova. 

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

Nacu Maxim, anul IV.   Perspectivele dezvoltării turismului rural verde în Republica Moldova. 

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

Papcenco Iulia, anul IV.   Facilitarea managementului cunoașterii cu ajutorul tehnologiei informaționale în 

cadrul structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare din Republica Moldova. (Coordonator 

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

Romanciuc Daniela, anul IV.   Studiul tendinţelor şi provocărilor economiei partajate în industria 

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

Stolear (Șincarenco) Svetlana, anul IV.   Sistemul de motivare și stimulente pentru lucrătorii din 

întreprinderea turistică a R.Moldova. (Coordonator ştiinţific: Gribincea Alexandru ,  dr. hab., prof. univ.) 

Donescu Vladislav, anul IV.   Управление отношениями с клиентами в структурах по 

туристическому приему с функциями питания. (Coordonator ştiinţific: Lisa Galina,  dr., conf. univ. 

interim.) 

Leonteva Tatiana, anul IV.  Система мотивации и стимулирования труда работников на 

предприятии туризма Р. Молдова. (Coordonator ştiinţific: Gribincea Alexandru ,  dr. hab., prof. univ.) 

Mitul Dmitrii, anul IV.   Эффективность совершенствование разработки туристского продукта для 

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

Șchirca Olesea, anul IV.   Система менеджмента качества на предприятиях социально-культурного 

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

 

 

4 mai 2018, joi aula 336 

 

10:00-12.00 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” 

03 mai  2017, aula 245 

 

DIRECŢIA – Politici financiare, bancare şi contabile în condiţiile implementării 

Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară 

 

Moderatori: Spînu Ana – dr., conf. univ. 

Viorica Speianu - lec. univ. 

Bucatari Daniela - anul III 

Struţă Veronica - anul III 

 

12:30-15:30   Comunicări 

 
Bîrsanu Natalia, anul III. Analiza operațiunilor de depozit şi posibilităţile de diversificare în băncile 

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

Bucatari Daniela, anul III. Diversificarea sistemelor de transfer internaţional utilizate de băncile 

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

Busuioc Ecaterina, anul III. Marketingul bancar şi tendinţele dezvoltării lui în cadrul sistemului bancar 

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

Cebotari Tatiana, anul III. Politici de minimizare a riscurilor financiare în cadrul entităţilor economice 

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

Dumbravă Nadia, anul III Perfecţionarea monitoringului operaţiunilor de creditare în cadrul băncilor 

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

Gîlca Vadim, anul III. Dezvoltarea operaţiunilor cu carduri în cadrul băncilor comerciale (Coordonator 

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

Ursu Cristian, anul III. Ursu Cristian (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

Vrănescu Dumitriţa, anul III. IPolitici de gestiune a riscului ratei dobânzii (Coordonator ştiinţific: Spînu 

Ana, dr., conf. univ.) 

Struţă Veronica, anul III. Diversificarea mecanismelor de dirijare a riscurilor bancare (Coordonator 

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

Spînu Ion, anul III. Aderarea şi activitatea Republicii Moldova în cadrul instituţiilor financiare 

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

Beșleaga Nadejda, anul IV. Importanţa politicii de depozit a băncii comerciale (Coordonator ştiinţific: 

Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

Platon (Ciobanu) Doiniţa-Laurenţia, anul IV. Taxele locale în Republica Moldova şi importanţa lor pentru 

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

Moscalu Viorica, anul IV. Politicii de finanţare a entităților economice în contextul strategiilor de 

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

Ţurcan Cristina, anul IV. Starea actuală și perspectivele de dezvoltare a sistemului bancar autohton 

(Coordonatori ştiinţifici: Speianu Viorica,lector univ.;Balan Igor, dr., conf. univ.) 

Vulpe Diana, anul IV. Posibilităţi de dezvoltare a creditului ipotecar în Republica Moldova 

(Coordonator ştiinţific: Speianu Viorica,lector univ.;Balan Igor, dr., conf. univ.) 
Bogulean Adina, anul III. Metodologia de acordare şi de calcul a scutirilor angajaţilorпроизводства 
(Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 
Rozovel Sorina, anul III. Posibilităţi de eficientizare a controlului financiar în Republica Moldova 

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

Uzdriș Mădălina, anul III. Clasificaţia economică şi funcţională a cheltuielilor bugetului de stat 

(Coordonator ştiinţific: Speianu Viorica, lec. univ.; Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

Ceban Dorin, anul IV. Promovarea serviciilor bancare on-line de către banca comercială (Coordonator 

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

Galben Marin, anul IV. Perfecţionarea operaţiunilor de leasing financiar în Republica Moldova 

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

Golban Daniela, anul IV. Diversificarea acţiunilor întreprinse de către băncile comerciale în prevenirea 
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şi combaterea spălării banilor (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

Meriuţa Tatiana, anul IV. Metodele și sursele de finanțare a deficitului bugetar (Coordonator ştiinţific: 

Balan Igor, dr., conf. univ.) 

Munteanu Olesea, anul IV. Tipologia şi sancțiunile aplicabile contribuabililor pentru comiterea 

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

Sadovnic Xenia, anul IV. Direcțiile și rolul procesului investiţional internaţional în creșterea economică 

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

Ţîmbaliuc Nicoleta, anul IV. Elaborarea şi eficientizarea politicii monetar-creditare de către BNM 

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

Crudu Aurica, anul II, mast. Formarea rezultatului financiar al băncii şi modalităţi de utilizare a 

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

Dogot Mihaela, anul II mast. Reglementarea operaţiunilor bancare în Republica Moldova: particularităţi 

specifice şi posibilităţi de îmbunătăţire (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

Petrea Daniel, anul II mast. Impactul componentei fiscale asupra colectării și distribuirii veniturilor 

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

Sasancin Iulia, anul II mast. Управление процентным риском в коммерческом банке (Coordonator 

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

Raiscaia Iulia, anul II mast. Совершенствование управления денежными потоками на предприятии 

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

Eșanu Igor, anul II mast. Банковские технологии, условия их развития на современном этапе 

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

Marcov Alexandru, anul II mast. Источники, механизмы и финансовые инструменты привлечения 

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

Pîntea Laura, anul II mast. Politici contemporane de elaborare a planului financiar și instrumentele de 

control asupra executării acestuia (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

Pamujac Iulia, anul II mast. Банковские продукты и услуги: сущность, виды и перспективы 

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

Soltan Andrei, anul II mast. Politici contemporane de asigurare a creditelor bancare în contextul 

eliminării riscului de credit (Coordonator ştiinţific: Spînu Ana, dr., conf. univ.) 

Teișanu Natalia, anul II mast. Politica monetara şi de credit a BNM în perioada de criza (Coordonator 

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

Secrieru Victor, anul II mast. Diagnosticul financiar al entităţii economice prezentat prin sistemul de 

indicatori financiari (Coordonator ştiinţific: Burlea Ecaterina, 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 

 

 

 

 

4 mai 2018, joi aula 212 

 

10:00-12.00 Discuţii, totaluri 

 

Ședința de încheiere a lucrărilor conferinței la nivel de facultate: 

 Concluzii finale 

Înmânarea certificatelor de participare 



16 

 

                                   SECȚIA „CONTABILITATE” 

03 mai  2018, 245 

 

DIRECŢIA – Politici financiare, bancare şi contabile în condiţiile implementării 

Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară 

 

Moderatori: Balan Igor – dr., conf. univ. 

Natalia Vornicova – mg., lec. univ. 

Maslinschi Cristina - an III 

Janu Elena - anul III 

 

12:30-15:30   Comunicări 

 
Ceapa Sorina, anul III. Lichiditatea şi rentabilitatea entității economice – măsuri de eficientizare 

(Coordonator ştiinţific: Burlea Ecaterina, dr., conf. univ.) 

Iurciuc Aliona, anul III. Contabilitatea datoriilor salariale (Coordonator ştiinţific: Burlea Ecaterina, dr., 

conf. univ.) 

Janu Elena, anul III. Politica și tratamentul contabil a veniturilor și cheltuielilor din vînzări (Coordonator 

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

Maslinschi Cristina, anul III. Contabilitatea cheltuielilor de distribuire și administrative (Coordonator 

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

Popa Alina, anul III. Contabilitatea materialelor, produselor și mărfurilor la entitatea economică 

(Coordonator ştiinţific: Burlea Ecaterina, dr., conf. univ.) 

Bodrug Zinaida, anul IV. Evidenţa contabilă a TVA şi a accizelor (Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., 

conf. univ.) 

Buzila Viorica, anul IV. Contabilitatea numerarului la entitatea economică (Coordonator ştiinţific: Burlea 

Ecaterina, dr., conf. univ.) 

Miron Diana, anul IV. Auditul operațiilor cu numerar al întreprinderii (Coordonator ştiinţific: Balan Igor, 

dr., conf. univ) 

Moga Ecaterina, anul III. Contabilitatea datoriilor privind asigurările sociale şi medicale la entitatea 

economică (Coordonator ştiinţific: Burlea Ecaterina, dr., conf. univ.) 

Ipiroti Mihaela, anul III. Contabilitatea costurilor indirecte și metodele lor de repartizare la entitatea 

economică (Coordonator ştiinţific: Burlea Ecaterina, dr., conf. univ.) 

Vaseneva (Balan) Olesea, anul III. Методология учета и аудита движения денежных средств 

предприятия (Coordonator ştiinţific: Vornicova Natalia, mg., lector univ.: Balan Igor, dr., conf. univ.) 

Caminschi Nadejda, anul IV. Evidenţa contabilă şi aprecierea dinamicii cheltuielilor entităţii economice 

(Coordonator ştiinţific: Burlea Ecaterina, dr., conf. univ.) 

Ionaș Liliana, anul IV. Tratamentul contabil a creanțelor și datoriilor comerciale curente în entitatea 

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

Nazar Grigore, anul IV. Contabilitatea colectării şi prelucrării materiei prime în industria de vinificaţie 

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

Rotaru Victoria, anul IV. Evidenţa contabilă şi aprecierea dinamicii veniturilor entităţii economice 

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

Rusu Victor, anul IV. Politica şi tratamentul contabil privind decontările comerciale curente (Coordonator 

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

Sîrbu (Pavlov) Livia, anul IV. Contabilitatea colectării şi prelucrării materiei prime în industria de carne 

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

Andrieș Tatiana, anul IV. Политика и методология учета коммерческих расчетов предприятия 

(Coordonator ştiinţific: Vornicova Natalia, mg., lector univ., Balan Igor, dr., conf. univ) 

Budescu Natalia, anul IV. Учет и аудит административных расходов предприятия (Coordonator 

ştiinţific: Vornicova Natalia, mg., lector univ.; Balan Igor, dr., conf. univ.) 
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Colţa Marina anul II, mast. Abordări metodologice, aplicative şi de perfecționare privind contabilitatea 

taxei pe valoarea adăugată (Coordonator ştiinţific: Burlea Ecaterina, dr., conf. univ.) 

Focșa (Haceaturean) Carolina, anul II mast. Abordări metodologice, aplicative şi de perfecționare privind 

calculaţia costului şi impactul acestuia asupra procesului decizional la entitate (Coordonator ştiinţific: 

Balan Igor, dr., conf. univ.) 

Neagu Inga, anul II mast. Abordări metodologice contemporane privind contabilitatea activelor curente 

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

Ragulin Aliona, anul II mast. Tratamente contabile contemporane privind contabilitatea activelor 

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

Turca-Potîngă Ludmila, anul II mast. Politici şi tratamente contemporane privind contabilitatea 

decontărilor întreprinderii cu CNAS și CNAM (Coordonator ştiinţific: Chișlaru Angela, dr., conf. univ.) 

Priyutovskaya Anastasia, anul II mast. Методология проведения аудита кассовых операций 

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

Zeru Alina, anul II mast. Aspecte financiar-contabile privind rezultatul exerciţiului şi elementele 

generatoare ale acestuia (Coordonator ştiinţific: Burlea Ecaterina, dr., conf. univ.) 

Bujor Olga, anul II mast. Abordări metodologice, aplicative şi de perfecționare privind contabilitatea, 

amortizarea şi deprecierea mijloacelor fixe (Coordonator ştiinţific: Burlea Ecaterina, dr., conf. univ.) 

Cazacu Iulian, anul II mast. Abordări metodologice, aplicative şi de perfecționare privind contabilitatea 

impozitelor şi taxelor de stat (Coordonator ştiinţific: Balan Igor, dr., conf. univ.) 

Bacaroglo Irina, anul II mast. Abordări metodologice contemporane privind contabilitatea activelor 

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

Matei Maria, anul II mast. Abordări metodologice, aplicative şi de perfecționare privind contabilitatea 

impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător (Coordonator ştiinţific: Burlea Ecaterina, dr., conf. 

univ.) 

Coroban Oxana, anul II mast. Организация и совершенствование учета и аудита текущих запасов 

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

Ursu Marcel, anul II mast. Procedurile finale și evaluarea rezultatelor misiunii de audit (Coordonator 

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

Cernei Daniela, anul I doctorat. Particularitățile organizării contabilității și controlului operativ în 

optimizarea sistemului managerial de comunicare financiară a entităţilor economice (Coordonator 

ştiinţific: Balan Igor, 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 

 

 

 

 

4 mai 2018, joi aula 212 

 

10:00-12.00 Discuţii, totaluri 

 

Ședința de încheiere a lucrărilor conferinței la nivel de facultate: 

 Concluzii finale 

Înmânarea certificatelor de participare 


