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PROGRAMUL GENERAL 
 

 

26 aprilie 2013, Aula Magnifică 

 

8.30-9.00 – Înregistrarea participanţilor 

 

 

9.00-10.00 – AGENDA ȘEDINȚEI PLENARE 

I. Cuvânt de salut: 

 Andrei GALBEN, Academician, Rector. 

 Ludmila COADĂ, Conf.univ., dr., vice-rector pentru ştiinţă. 

 Petru IARMALIUC, Președinte Senat Studențesc  
     

II. Comunicări:  

 Natalia SCRELEA, Facultatea Istorie și Relații Internaționale, 

Programul de Masterat Studii regionale, an II. Constituția 

Uniunii Europene între conceptualizare și realitate politică 

(cond. șt.: conf. univ., dr. Mihai CERNENCU) 

 Michelle ILIEV, Facultatea Drept, anul III. Democratia 

participativa in APL (cond. șt.: lect. univ. Olga BENEŞ) 

 Nicolae LOGHIN, Facultatea Ştiinţe Economice, anul II. 

Analiza strategică a întreprinderior din Republic Moldova 

(cond. șt.: lect. univ. Lilia TARANENCO) 

 

III. Înmânarea Diplomelor ULIM pentru activitatea ştiinţifică  

      studenţească din anul 2012. 

 

10.00-10.30 – Pauză 

 

 

10.30-15.30 – ŞEDINŢE ÎN SECŢII 

 

15.30-16.30 – Încheierea lucrărilor conferinței. Ședințe pe facultăți 

 Concluzii 

 Înmânarea certificatelor de participare 
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PROGRAMUL ŞEDINŢELOR ÎN SECŢII 

 

FACULTATEA DREPT 

 

Secţia DREPT PUBLIC ŞI INTERNAŢIONAL 

Atelier Nr.1 

26 aprilie 2013, aula 201/IV 

 

Moderatori: GAMURARI Loredana, anul I. 

                     GRAMA Dumitru, dr., conf.univ. 

 

10.30 – 15.00 Comunicări 

 

 BÎZGAN Marta, anul I, f.r. Orânduirea de stat în Moldova în sec. XIV-

XV. Conducător ştiinţific: GRAMA Dumitru, dr., conf.univ. 

 CAŢAVEICA Ana, anul I. Lupta populaţiei pentru independenţa de 

stat a RSSS Moldoveneşti. Conducător ştiinţific: GRAMA Dumitru, dr., 

conf.univ. 

 MOTROI Veronica, anul I. Basarabia – colonie a Imperiului Rus. 

Conducător ştiinţific: GRAMA Dumitru, dr., conf.univ. 

 PÂNZARI Alexandru, anul I. Formarea RD Moldoveneşti. Conducător 

ştiinţific: GRAMA Dumitru, dr., conf.univ. 

 POPARCEA Marina, anul I. Tripticile din Transilvania. Conducător 

ştiinţific: GRAMA Dumitru, dr., conf.univ. 

 POTOROACĂ Cristina, anul I. Lupta de eliberare naţională în 

Basarabia în anii 1812-1917. Conducător ştiinţific: GRAMA Dumitru, 

dr., conf.univ. 

 SANDU Marin, anul I. Lupta de eliberare naţională în Basarabia în 

anii 1812-1917. Conducător ştiinţific: GRAMA Dumitru, dr., 

conf.univ. 

 SCURTU Veronica, anul I. Etnogeneza poporului român – suport al 

constituirii statelor medievale româneşti: Moldova şi Valahia. 

Conducător ştiinţific: GRAMA Dumitru, dr., conf.univ. 

 STOICEV Mariana, anul I. Unirea RD Moldoveneşti cu România: 

progres şi regres. Conducător ştiinţific: GRAMA Dumitru, dr., 

conf.univ. 

 TUDOS Ion, anul I. Cucerirea Daciei de către romani. Conducător 

ştiinţific: GRAMA Dumitru, dr., conf.univ. 

 ŢURCAN Valeria, anul I. Formarea şi etapele dezvoltării statalităţii la 

geto-daci. Conducător ştiinţific: GRAMA Dumitru, dr., conf.univ. 
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 ZABRIAN Mihaela, anul I. Basarabia – colonie a Imperiului Rus. 

Conducător ştiinţific: GRAMA Dumitru, dr., conf.univ. 

 BALMUŞ Olga, anul IV. Suveranitatea naţională în contextul 

cetaţeniei europene. Conducător ştiinţific: SMOCHINĂ Andrei, 

dr.hab., prof.univ. 

 COŞELIC Vera, anul V, f.r.. Rolul conştiinţei juridice în mecanismul 

de formare a dreptului. Conducător ştiinţific: SMOCHINĂ Andrei, 

dr.hab., prof.univ. 

 DVERNIŢCHII Viorica, anul V, f.r. Regim constituţional parlamentar 

– opinii pro şi contra. Conducător ştiinţific: SMOCHINĂ Andrei, 

dr.hab., prof.univ. 

 RAŢĂ Valeriu, anul IV. Organizarea şi funcţionarea instituţiei 

ombudsmanului în Republica Moldova. Conducător ştiinţific: 

SMOCHINĂ Andrei, dr.hab., prof.univ.  

 AVORNIC Dumitru, anul IV. Necesitatea şi importanţa studierii 

locului, timpului, modului şi mijloacelor de comitere a contravenţiei, a 

obiectului atentării şi a persoanei subiectului activ al contravenţiei. 

Conducător ştiinţific: GUŢULEAC Victor, dr., prof.univ. 

 BOAGHE Denis, doctorand ULIM. Locul şi rolul organelor 

administraţiei publice locale în sistemul organelor executive al 

Republicii Moldova. Conducător ştiinţific: GUŢULEAC Victor, dr., 

prof.univ. 

 DANU Elena Petru, anul IV. Raportul răspunderii contravenţionale cu 

alte forme ale răspunderii jurudice. Conducător ştiinţific: GUŢULEAC 

Victor, dr., prof.univ. 

 DUCA Vladislav, anul IV. Cauzele de inexistenţă a contravenţiei 

potrivit cadrului juridic: studiu comparat. Conducător ştiinţific: 

GUŢULEAC Victor, dr., prof.univ. 

 GOLUBCIUC Valentin, anul IV. Contravenţia şi infracţiunea. 

Conducător ştiinţific: GUŢULEAC Victor, dr., prof.univ. 

 IORDACHI Ion, anul IV. Contravenţii ce atentează la sănătatea 

populaţiei, sănătatea persoanei, la starea sanitar-epidemiologică: 

caracteristica generală, specificul calificării juridice. Conducător 

ştiinţific: GUŢULEAC Victor, dr., prof.univ. 

 PĂUN Alexandru, anul IV. Starea de iresponsabilitate: noţiunea şi 

caracteristica, condiţiile iresponsabilităţii. Conducător ştiinţific: 

GUŢULEAC Victor, dr., prof.univ. 

 ŢĂRANU Teodor, anul IV. Cauzele care exclud caracterul 

contravenţional al faptei comise potrivit doctrinelor juridice: studiu 

comparat. Conducător ştiinţific: GUŢULEAC Victor, dr., prof.univ. 
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 HOMENCO Elena, anul III. Teoria abuzului de drept, aspecte 

generale. Conducător ştiinţific: BALTAG Dumitru, dr.hab., prof.univ. 

 HARUNJEN Adela, anul I. Corelaţia dintre normele morale şi normele 

juridice. Conducător ştiinţific: BALTAG Dumitru, dr.hab., prof.univ. 

 GAMURARI Loredana, anul I. Democraţia şi separaţia puterilor în stat. 

Conducător ştiinţific: BALTAG Dumitru, dr.hab., prof.univ. 

 ABABII Mihaela, anul I. Analiza actelor constituţionale care au stat la 

baza statalităţii Republicii Moldova. Conducător ştiinţific: ŢURCAN 

Serghei, dr., conf.univ. 

 CIOBANU Dumitru, anul II. Concepţia politico-juridică a lui Thomas 

Hobbes. Conducător ştiinţific: ŢURCAN Serghei, dr., conf.univ. 

 CIOBANU Olga, doctorandă. Dreptul fundamental la recuperarea 

prejudiciului cauzat. Conducător ştiinţific: ŢURCAN Serghei, dr., 

conf.univ. 

 GAMURARI Loredana, anul I. Evoluţia istorică a monarhiei ca formă 

de guvernamînt. Conducător ştiinţific: ŢURCAN Serghei, dr., 

conf.univ. 

 HARUNJEN Adela, anul I. Federaţia ca structură de stat: analiză 

comparativă. Conducător ştiinţific: ŢURCAN Serghei, dr., conf.univ. 

 NICOLAEV Natalia, anul I. Dreptul fundamental de asociere in 

partide politice. Conducător ştiinţific: ŢURCAN Serghei, dr., 

conf.univ. 

 OLEINIC Natalia, anul I. Pluralismul politic ca principiu fundamental 

al statului de drept. Conducător ştiinţific: ŢURCAN Serghei, dr., 

conf.univ. 

 SCURTU Veronica, anul I. Libertatea conştiinţei. Conducător ştiinţific: 

ŢURCAN Serghei, dr., conf.univ. 

 ŢARAN Serghei, masterand. Dreptul fundamental la un mediu sănătos. 

Conducător ştiinţific: ŢURCAN Serghei, dr., conf.univ. 

 BARGAN Ivan, anul V, f.r. Procesul de elaborare şi adoptare a 

bugetului de stat în Republica Moldova şi Uniunea Europeană. 

Conducător ştiinţific: CAUIA Alexandru, dr., l.sup.  

 NEGRU Gheorghe, anul V, f.r. Protecţia persoanelor protejate în 

cadrul conflictelor armate fără caracter internaţional. Conducător 

ştiinţific: CAUIA Alexandru, dr., l.sup. 

 PANTELEICIUC Ivan, anul V, f.r. Aplicarea dreptului internaţional 

umanitar asupra conflictelor armate fără caracter internaţional. 

Conducător ştiinţific: CAUIA Alexandru, dr., l.sup. 
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 LUTENCO Natalia, anul V, f.r. Mandatul de urmărire internaţională – 

valoarea juridică, mecanismele de realizare. Conducător ştiinţific: 

CAUIA Alexandru, dr., l.sup. 

 

15.00-15-30 Concluzii 

15.30-16.30 Ședința de încheiere a lucrărilor conferinței la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  

 

 

Secţia DREPT PUBLIC ŞI INTERNAŢIONAL 

Atelier Nr.2 

26 aprilie 2013, aula 202/IV 

 

Moderatori: CURARARI Felicia, anul II. 

                     CIUBOTARU Rodica, ms., l.u. 

 

10.30 – 15.00 Comunicări 

 

 BAHMUTEAN Cristina, anul II. Tribunalul Penal Internaţional pentru 

fosta Iugoslavie. Conducător ştiinţific: BENEŞ Olga, ms., l.sup. 

 CEBOTARI Alina, anul II. Sclavia şi traficul de sclavi. Conducător 

ştiinţific: BENEŞ Olga, ms., l.sup. 

 CREHOVEŢCHI Tatiana, anul II. Falsificarea de monedă. Conducător 

ştiinţific: BENEŞ Olga, ms., l.sup. 

 GRAUR Olga, anul II. Obligaţiile Republicii Moldova în conformitate 

cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Conducător ştiinţific: 

BENEŞ Olga, ms., l.sup. 

 ILIEV Michelle, anul III. Democratia participativa in APL. Conducător 

ştiinţific: BENEŞ Olga, ms., l.sup. 

 MORARI Veronica, anul II. Terorismul internaţional. Conducător 

ştiinţific: BENEŞ Olga, ms., l.sup. 

 PEREANU Alina, anul II. Tribunalul Internaţional pentru Rwanda. 

Conducător ştiinţific: BENEŞ Olga, ms., l.sup. 

 TIMOTIN Iulian, anul II. Răspunderea internaţională pentru 

activitatea cosmică. Conducător ştiinţific: GAMURARI Vitalie, dr., 

conf.univ. 

 TOMAŞ Cristina, anul II. Traficul de fiinţe umane. Conducător 

ştiinţific: GAMURARI Vitalie, dr., conf.univ. 
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 BIVOL Veronica, anul II. Escaladarea conflictului dintre Coreea de 

Nord şi Coreea de Sud. Conducător ştiinţific: GAMURARI Vitalie, dr., 

conf.univ. 

 LUNGU Ion, anul II. Operaţiunile de pace în Dreptul Internaţional. 

Conducător ştiinţific: GAMURARI Vitalie, dr., conf.univ.  

 LUNGU Mariana, anul II. Statutul de stat observator la ONU al 

Palestinei. Conducător ştiinţific: GAMURARI Vitalie, dr., conf.univ.  

 ŞIŞCHIN Ion, anul II. Răspunderea internaţională pentru daunele 

aduse mediului. Conducător ştiinţific: GAMURARI Vitalie, dr., 

conf.univ.  

 ZGUREANU Anatol, anul II. Esenţa conflictului din Libia. Conducător 

ştiinţific: GAMURARI Vitalie, dr., conf.univ.  

 ARSENI Cristina, anul II. Regimul juridic de folosire şi protecţie a 

apelor. Conducător ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, ms., l.u. 

 BAHMUTEAN Cristina, anul II. Notiunea, clasificarea si conditiile de 

valabilitate a actului juridic precum si nulitatea lor. Conducător 

ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, ms., l.u. 

 BERDILA Elena, anul II. Regimul juridic al deşeurilor in RM si spaţiul 

european. Conducător ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, ms., l.u.  

 BOCANCEA Eugeniu, anul III. Politica UE în domeniul concurenţei. 

Conducător ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, ms., l.u.  

 CASIANOV Angela, anul II. Garantarea dreptului la mediu şi 

jurisprudenţa CEDO. Conducător ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, ms., 

l.u.  

 CIOBANU Dumitru, anul II. Protecţia juridică a subsolurilor. 

Conducător ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, ms., l.u. 

 CIOBANU Ion, anul II. Retragerea terenurilor măsura specială a 

răspunderii juridice funciare. Conducător ştiinţific: CIUBOTARU 

Rodica, ms., l.u. 

 CURARARI Felicia, anul II. Înregistrarea dreptului de proprietate în 

registrul bunurilor imobile: aspect teoretico – practic. Conducător 

ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, ms., l.u. 

 CURLAT Anton, anul II. Arendarea juridică a terenurilor. Conducător 

ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, ms., l.u. 

 ELOI Ana-Maria, anul II. Răspunderea internaţională asupra daunelor 

aduse mediului. Conducător ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, ms., l.u.  

 GRAM Ruslan, anul II. Dreptul de proprietate asupra terenurilor prin 

prisma jurisprudenţei CEDO. Conducător ştiinţific: CIUBOTARU 

Rodica, ms., l.u. 
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 GRAUR Olga, anul II. Dreptul de proprietate asupra terenurilor. 

Conducător ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, ms., l.u.  

 GROSU Cristina, anul III. Resurse Financiare ale Intreprinderilor 

Publice. Conducător ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, ms., l.u. 

 GURU Sergiu, anul II. Regimul juridic de folosire şi protecţie a 

subsolurilor. Conducător ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, ms., l.u. 

 HOMENCO Elena, anul III. Abuzul de situatie dominanta pe piata. 

Conducător ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, ms., l.u.  

 IEPURE Adriana, anul II. Dreptul de folosinţă funciara: aspect 

comparat. Conducător ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, ms., l.u. 

 MUNTEANU Aurica, anul II. Protecţia şi ameliorarea terenurilor. 

Conducător ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, ms., l.u. 

 MUNTEANU Maria, anul II. Ipotecarea terenurilor ca mijloc de 

garantare a executori obligatiilor fata de creditori. Conducător 

ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, ms., l.u. 

 MUNTEANU Nadia, anul II. Regimul juridic al terenurilor cu 

destinaţie agricolă. Conducător ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, ms., 

l.u.  

 NICHIFOR Mariana, anul II. Regimul juridic al terenurilor fondului 

silvic: aspect comparativ. Conducător ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, 

ms., l.u. 

 PEREANU Alina, anul II. Dreptul la un mediu sănătos şi jurisprudenţa 

CEDO. Conducător ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, ms., l.u.  

 PRICINOC Virginia, anul II. Dreptul de proprietate şi alte drepturi 

reale asupra terenurilor. Conducător ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, 

ms., l.u. 

 RUSU Alina, anul II. Regimul juridic de folosire şi protecţie a fondului 

forestier. Conducător ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, ms., l.u.  

 TERZI Xenea, anul II. Dreptul de proprietate privată asupra 

terenurilor. Conducător ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, ms., l.u.  

 TOMAŞ Cristina, anul II. Protecţia mediului înconjurator. Conducător 

ştiinţific: CIUBOTARU Rodica, ms., l.u.  

 

15.00-15-30 Concluzii 

15.30-16.30 Ședința de încheiere a lucrărilor conferinței la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  
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Secţia ŞTIINŢE PENALE 

 

26 aprilie 2013, vineri, aula 202/IV 

 

Moderatori: TRIFAN Ina, anul III 

                       ROTARI Oxana, dr., conf.univ. 

 

10.30 – 15.00 Comunicări 

 

 IARMALIUC Petru, anul IV. Accepţiuni teoretico-practice privind 

infraţiune de tortură. Conducător ştiinţific: BARBĂNEAGRĂ Alexei, 

dr.hab., prof.univ. 

 BEZRUCICO Corina, anul III. Organele care efectueaza urmarirea 

penala. Conducător ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf.univ. 

 BUTUC Victoria, anul III. Reţinerea – măsura de constrîngere. Aspect 

comparativ. Conducător ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., 

conf.univ. 

 CEBAN Daniela, anul III. Inceperea urmarii penale. Conducător 

ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf.univ. 

 CHIRILOVA Cristina, anul III. Asistenţa juridică în procesul penal. 

Conducător ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf.univ. 

 COMANICI Cristina, anul III. Urmărirea şi judecarea infractorilor 

minori. Conducător ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf.univ. 

 GUZUN Violeta, anul III. Reţinerea bănuitului, 

învinuitului,inculpatului adult cît şi minor. Conducător ştiinţific: 

MĂRGINEANU Iurie, dr., conf.univ. 

 IACOBCIUC Tatiana, anul III. Dezbaterile judiciare şi ultimul cuvînt 

al inculpatului. Conducător ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., 

conf.univ. 

 MUNTEANU Maria, anul III. Principiul prezumţiei nevinovaţiei. 

Conducător ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf.univ. 

 SORONCEAN Cristina, anul III. Sesizarea organelor de urmărire 

penală. Conducător ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf.univ. 

 ŞPAC Vadim, anul III. Principiul contradictorialităţii în procesul 

penal. Conducător ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf.univ. 

 TRIFAN Ina, anul III. Perchezitia corporală, aspect comparat. 

Conducător ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf.univ. 

 VICOL Ion, anul III. Punerea sub învinuire. Conducător ştiinţific: 

MĂRGINEANU Iurie, dr., conf.univ. 
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 CALUGARI Marina, anul II. Probleme de calificare a traficului de 

fiinţe umane în raport cu alte infracţiuni contra libertăţii persoanei. 

Conducător ştiinţific: BUDECI Vitalie, ms., l.sup. 

 CHIRILOVA Cristina, anul II. Abordări teoretice cu privire la obiectul 

juridic al actului terorist. Conducător ştiinţific: BUDECI Vitalie, ms., 

l.sup. 

 CHIRVAS Iulia, anul II. Clonarea din punct de vedere a practicii 

statelor europene. Conducător ştiinţific: BUDECI Vitalie, ms., l.sup. 

 GARŞTEA Anastasia, anul II. Incriminarea eutanasiei şi suicidului 

asistat - argumente pro şi contra. Conducător ştiinţific: BUDECI 

Vitalie, ms., l.sup. 

 GRAM Ruslan, anul II. Probleme actuale privind raspunderea penală 

a medicilor. Conducător ştiinţific: BUDECI Vitalie, ms., l.sup. 

 GUZUN Violeta, anul II. Unele aspecte controversate privind 

răspunderea penală pentru traficul de fiinţe umane. Conducător 

ştiinţific: BUDECI Vitalie, ms., l.sup. 

 LUNGU Ion, anul II. Importanţa şi rolul expertizei psihologice la 

calificarea omorului săvârşit în stare de afect. Conducător ştiinţific: 

BUDECI Vitalie, ms., l.sup. 

 STAH Ion, anul II. Genocidul - "marea soluţie" împotriva evreilor din 

1943. Conducător ştiinţific: BUDECI Vitalie, ms., l.sup. 

 ŞIŞCHIN Ion, anul II. Fătul - o persoană sau o probabilitate de viaţă 

umană în contextul teoriei şi practicii în domeniul dreptului penal. 

Conducător ştiinţific: BUDECI Vitalie, ms., l.sup. 

 TELEŞCO Ana, anul II. Terorismul ca reacţie a celui slab împotriva 

celui puternic. Conducător ştiinţific: BUDECI Vitalie, ms., l.sup. 

 BOSCANEANU Vladislav, masterand. Tortura si alte tratamente 

inumane sau degradante preunite in cadrul instituiilor penitenciare. 

Conducător ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf.univ. 

 BURTEV Lora, anul IV. Penitenciarele pentru femei-studiu comparat. 

Conducător ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf.univ. 

 CALUGARI Marina, anul II. Spalarea banilor ca forma a crimei 

organizate. Conducător ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf.univ. 

 CAŢAVELEA Olesea, anul III. Reintegrarea si resocializarea 

minorilor delincvenţi. Conducător ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., 

conf.univ. 

 DADU Alina, anul IV. Penitenciarele pentru minori-studiu comparat. 

Conducător ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf.univ. 

 GLODEANU Adela, anul IV. Sisteme penitenciare europene-studiu 

comparat. Conducător ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf.univ. 
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 HOMENCO Elena, anul III. Juvenile delinquency. Conducător 

ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf.univ. 

 LAZUR Irina, masterand. Respectarea drepturilor condamnaţilor în 

instituţiile penitenciare ale RM prin prisma art.3 CEDO. Conducător 

ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf.univ. 

 LUNGU Ion, anul II. Criminogeneza criminala. Conducător ştiinţific: 

ROTARI Oxana, dr., conf.univ. 

 MACAREVICI Ecaterina, anul IV. Studiu comparat vizind aplicarea 

torturii si a altor tratamente inimane sau degradante aplicate in cadrul 

institutiilor penitenciare. Conducător ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., 

conf.univ. 

 ODAGIU Dumitru, anul II. Omorul la comanda ca forma a crimei 

organizate. Conducător ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf.univ. 

 POALELUNGI Radu, anul IV. Reforma sistemului penitenciar al RM. 

Conducător ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf.univ. 

 TIMOTIN Iulian, anul II. Portretul criminologic al femeii-infractor. 

Conducător ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf.univ. 

 HANGANU Mihail, anul V, f.r. Princiiile tactice de efectuare a 

experimentului în urmărirea penală. Conducător ştiinţific: 

GOLUBENCO Gheorghe, dr., conf.univ. 

 LUCHIANOV Oleg, anul IV. Grafoscopie şi grafologie: asemănări şi 

deosebiri. Conducător ştiinţific: GOLUBENCO Gheorghe, dr., 

conf.univ. 

 PÎSLARI Mariana, anul IV. Interpretarea criminalistică a urmelor 

împuşcăturii la faţa locului. Conducător ştiinţific: GOLUBENCO 

Gheorghe, dr., conf.univ. 

 STRUJAN Florin, anul IV. Particularităţi de căutare şi ridicare a 

microobiectelor în caz de incendiu. Conducător ştiinţific: 

GOLUBENCO Gheorghe, dr., conf.univ. 

 

15.00-15-30 Concluzii 

15.30-16.30 Ședința de încheiere a lucrărilor conferinței la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  
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Secţia DREPT PRIVAT 

26 aprilie 2013, aula 201/IV 

 

Moderatori: GRAUR Olga, anul II. 

                       BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 

10.30 – 15.00 Comunicări 

 

 ARSENI Cristina, anul II. Nulitatea actului juridic. Conducător 

ştiinţific: BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 BAHMUTEAN Cristina, anul II. Participanţii la executarea silită. 

Conducător ştiinţific: BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 BECCIV Nina, anul II. Modificarea contractului civil. Conducător 

ştiinţific: BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 BELIMAN Denis, anul II. Răspunderea contractuală. Conducător 

ştiinţific: BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 BERDIAN Clavdia, anul II. Subiectele executării obligaţiilor. 

Conducător ştiinţific: BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 BERDILA Elena, anul II. Antecontractul. Studiu comparativ. 

Conducător ştiinţific: BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 BIVOL Veronica, anul II. Modurile de garantare a executării 

obligaţiilor. Conducător ştiinţific: BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 CALUGARI Mariana, anul II. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat 

de copiii minori. Conducător ştiinţific: BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 CASIANOV Angela, anul II. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de 

produse defectuase. Conducător ştiinţific: BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 CEBOTARI Alina, anul II. Noţiunea, locul şi importanţa răspunderii 

civile. Conducător ştiinţific: BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 CHICU Lilian, anul II. Executarea obligaţiilor. Conducător ştiinţific: 

BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 CURARARI Felicia, anul II. Organele omului ca obiectul circuitului 

civil. Conducător ştiinţific: BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 CURLAT Anton, anul II. Clauza hardship. Conducător ştiinţific: 

BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 ELOI Ana-Maria, anul II. Clauza nulităţii absolute. Conducător 

ştiinţific: BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 GRAM Ruslan, anul II. Unele aspecte privind clauzele contractuale 

standard. Conducător ştiinţific: BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 GRAUR Olga, anul II. Efectele contractului civil. Conducător ştiinţific: 

BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 
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 GRITCA Ciprian, anul II. Aspecte teoretico-practice ale contractului 

de fidejusiune. Conducător ştiinţific: BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 IEPURE Adriana, anul II. Răspunderea delictuală pentru fapte altei 

persoane. Conducător ştiinţific: BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 LUNGU Ion, anul II. Clauza penală. Conducător ştiinţific: BAEŞU 

Valeriu, ms., l.u. 

 LUNGU Mariana, anul II. Efectele contractului civil. Conducător 

ştiinţific: BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 MAROS Iana, anul II. Teoria obligaţiilor civile. Conducător ştiinţific: 

BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 MORARI Veronica, anul II. Gajul-garanţie a executării obligaţiilor 

civile. Conducător ştiinţific: BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 MUNTEAN Angela, anul II. Fidejusiunea. Conducător ştiinţific: 

BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 MUNTEAN Aurica, anul II. Contractul de gaj. Conducător ştiinţific: 

BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 MUNTEAN Maria, anul II. Oferta şi invitaţia la negociere, studiu 

comparativ. Conducător ştiinţific: BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 MUNTEANU Nadia, anul II. Contractul de locaţiune. Conducător 

ştiinţific: BAEŞU Valeriu, ms., l.u. 

 NICHIFOR Mariana, anul II. Ipoteca. Conducător ştiinţific: 

MĂRGINEANU Lilia, dr., conf.univ. 

 PEREANU Alina, anul II. Libertatea contractuală şi limitele ei. 

Conducător ştiinţific: MĂRGINEANU Lilia, dr., conf.univ. 

 PÎRAU Cristina, anul II. Încheierea contractului civil. Conducător 

ştiinţific: MĂRGINEANU Lilia, dr., conf.univ. 

 PLESCO Ana, anul II. Elementele de identificare a persoanei fizice. 

Conducător ştiinţific: MĂRGINEANU Lilia, dr., conf.univ. 

 PRICINOC Verginia, anul II. Dreptul de proprietate comună în 

devalmaşie. Conducător ştiinţific: MĂRGINEANU Lilia, dr., 

conf.univ. 

 RUSU Alina, anul II. Proprietate comună pe cote părţi. Conducător 

ştiinţific: DEMIAN Elena, ms., l.sup. 

 ŞIŞCHIN Ion, anul II. Retenţia. Conducător ştiinţific: DEMIAN Elena, 

ms., l.sup. 

 TANTEREV Maria, anul II. Locul, timpul şi modul executării 

obligaţiilor civile. Conducător ştiinţific: DEMIAN Elena, ms., l.sup. 

 TERZI Xenia, anul II. Răspunderea civilă contractuală şi răspunderea 

civilă delictuală. Conducător ştiinţific: DEMIAN Elena, ms., l.sup. 
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 TIMOTIN Iulian, anul II. Aspecte comparative ale executării 

obligaţiilor în Republica Moldova şi alte state. Conducător ştiinţific: 

DEMIAN Elena, ms., l.sup. 

 КОРЗИНА Екатерина, мастерат. Международный гражданский 

процесс: современные тенденции. Conducător ştiinţific: OSOIANU 

Natalia, dr., l.sup. 

 ОРЛОВА Юлия, мастерат. Патентные войны. Conducător ştiinţific: 

OSOIANU Natalia, dr., l.sup. 

 PRODAN Irina, anul V, f.r. Drepturile fundamentale ale 

consumatorilor în lumina prevederilor legale actuale. Conducător 

ştiinţific: BRIA Feodor, ms., l.u. 

 SEUL Pavel, anul V, f.r. Protecţia consumatorilor în Republica 

Moldova prin prisma reglementărilor europene. Conducător ştiinţific: 

BRIA Feodor, ms., l.u. 

 

15.00-15-30 Concluzii 

15.30-16.30 Ședința de încheiere a lucrărilor conferinței la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  
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FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE 

 

POLITICI ECONOMICE ŞI FINANCIARE  

PENTRU O DEZVOLTARE COMPETITIVĂ 

 

Secţia FINANŢE, BĂNCI, CONTABILITATE 

Direcţia Sectorul financiar-bancar: analiza tendinţelor  

şi perspectivelor de dezvoltare 

26 aprilie 2013, aula 401/IV 

 

Moderatori: Mihaela CEMÎRTAN- anul III 

        Sergiu RÎŞCOVAN– anul III  

                     Viorica SPEIANU- lect. univ. 

              Diana CERNABILSCHI - asist. univ. 

 

10:30-15:00   Comunicări 

 

 Mariana BORŞOV, anul III. Contribuţia statului la asigurarea 

medicală a unor categorii de persoane asigurate de stat (copii, elevi, 

studenţi, pensionari, invalizi etc.)(Coordonator ştiinţific: lect. univ. Ion 

STURZU) 

 Liliana BOTNARI, anul III. Dezvoltarea creditului ipotecar în cadrul 

bănci comercială (Coordonator ştiinţific: dr. în economie Lilia 

ROTARI) 

 Mihaela CEMÎRTAN, anul III. Posibilitatea stabilirii ratingului 

băncilor comerciale de către BNM în baza sistemului de avertizare 

timpurie CAMEL (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. interim Ana 

SPÎNU) 

 Alexandru CHICIUC, anul III. Posibilităţi de implementare a 

tranzacţiilor bursiere cu contracte futures şi options în cadrul Bursei 

de Valori din Moldova (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. interim 

Ana SPÎNU) 

 Mihail COSNICEAN, anul III. Posibilităţi de utilizare a acreditivului 

documentar în cadrul bănci comercială (Coordonator ştiinţific: dr., 

conf. univ. interim Ana SPÎNU) 

 Costantin COSTANDACHI,  anul III. Dezvoltarea creditului de 

consum în cadrul BC. „Moldincombank” SA (Coordonator ştiinţific: dr. 

în economie Ion BORŞ) 

 Cristina CUCIUC, anul III. Implementarea cardului bancar în cadrul 

BC „Moldagroindbank” SA (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. 

interim Ana SPÎNU) 
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 Liliana DASCĂL,  anul III. Modul acordării scutirilor angajaţilor 

(Coordonator ştiinţific: dr. în economie Ion BORŞ) 

 Alexandrina DERELI, anul III. Posibilităţi de diversificare a sistemelor 

de transfer internaţional utilizate de BC „Banca de economii”SA 

(Coordonator ştiinţific: asist. univ. Diana CERNABILSCHI) 

 Ecaterina GORDOVA, anul III. Posibilităţi de promovare a serviciilor 

bancare de deservire la distanţă de către BC „Moldagroindbank” SA 

(Coordonator ştiinţific: dr. în economie Ion BORŞ)  

 Cristina JELIMALAI,  anul III. Tehnica primirii depozitelor în cadrul 

bănci comercială. (Coordonator ştiinţific: lect. univ. Viorica 

SPEIANU) 

 Diana MARDARI,  anul III. Surse de finanţare externă a  deficitului 

bugetelor UAT (Coordonator ştiinţific: dr. în economie Lilia ROTARI) 

 Daniela MORARU, anul III. Înregistrarea subiecţilor impozabili cu 

TVA (Coordonator ştiinţific: lect. univ. Ion STURZU) 

 Eugen MOTRIUC, anul III. Sechestrarea şi comercializarea bunurilor 

ca modalitate  de asigurare  a executării silite a obligaţiei fiscal 

(Coordonator ştiinţific: lect. univ. Ion STURZU) 

 Radu NEGURA, anul III. Instrumentele financiare utilizate de CNAS la 

efectuarea  plăţilor pentru prestaţiile de asistenţă socială /anuităţi 

(compensaţii, indemnizaţii).(Coordonator ştiinţific: lect. univ. Ion 

STURZU) 

 Sergiu RÎŞCOVAN,  anul III. Organizarea şi derularea tranzacţiilor 

bursiere şi posibilităţi de perfecţionare.(Coordonator ştiinţific: lect. 

univ. Viorica SPEIANU) 

 Mihaela RUSULEAC, anul III. Perfecţionarea procesului de creditare 

a persoanelor juridice în cadrul BC „Victoriabank”SA (Coordonator 

ştiinţific: asist. univ. Diana CERNABILSCHI) 

 Isae SPÎNU,  anul III. Posibilităţi de perfecţionare a etapelor creditării 

în cadrul BC „Banca Socială”SA.(Coordonator ştiinţific: asist. univ. 

Diana CERNABILSCHI) 

 Olga STRATULAT,  anul III. Tipurile de încălcări cu caracter fiscal şi 

măsurile pecuniare aplicate pentru acestea (Coordonator ştiinţific: 

asist. univ. Diana CERNABILSCHI) 

 Victor SUŞIŢCHII, anul III. Particularităţile derulării  tranzacţiilor 

bursiere cu titluri primare în cadrul Bursei de Valori (Coordonator 

ştiinţific: lect. univ. Viorica SPEIANU) 

 Natalia TRISTAN, anul III. Sursele principale de creare  a fondului 

rutier (Coordonator ştiinţific: asist. univ. Diana CERNABILSCHI) 
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 Mihail TVERDOHLEB,  anul III. Organizarea activităţii Depozitarului 

Naţional al Valorilor Mobiliare (Coordonator ştiinţific: asist. univ. 

Diana CERNABILSCHI) 

 Ludmila ZATIC,  anul III. Tipurile taxelor locale . Modul de stabilire a  

cotelor acestor taxe în administraţia publică locală (Coordonator 

ştiinţific: lect. univ. Ion STURZU) 

 Semion ZLOI,  anul III. Posibilităţi de perfecţionare a politicii de 

credit a BC „Victoriabank”SA (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. 

interim Ana SPÎNU) 

 Călin BELICOV, anul III. Implementarea operaţiunilor de leasing în 

cadrul BC. „Moldincombank”SA (Coordonator ştiinţific: asist. univ. 

Diana CERNABILSCHI) 

 Oxana SECRIERU, anul III. Sistemul de calculare a cuantumului  

pensiilor de vârstă a cetăţenilor (Coordonator ştiinţific: dr. în 

economie Lilia ROTARI) 

 Alexei COVALCIUC, anul II. Валюта будущего и ее проблемы 

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

 Andrei BLOŞENCO, anul III. Виды деятельности страховой 

компании (наименование). (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. 

Raisa EVSIUKOVA) 

 Anastasia BURDIUJAN,anul III. Технология приема депозитов в 

банке (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Raisa EVSIUKOVA) 

 Elena BURIAN, anul III. Методы анализа заявки клиента на 

кредит в  „BБРР”-Россия  банке (Coordonator ştiinţific: dr., conf. 

univ. Raisa EVSIUKOVA) 

 Stanislav HOLOSTENCO, anul III. Роль банковской системы в 

развитии реального сектора экономики.(Coordonator ştiinţific: 

asist. univ. Natalia VORNICOVA) 

 Anna IVANOGLO ,anul III. Анализ практических методов оценки 

кредитоспособности заемщика в коммерческом банке 

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

 Olga ROTARI,anul III. Внедрение одного из видов банковских 

карточек  в (наименование банка) банке(Coordonator ştiinţific: dr., 

conf. univ. Raisa EVSIUKOVA) 

 Dmitri SIMOCICO, anul III. Методы анализа заявки клиента на 

кредит в BC „Victoriabank” SA банке (Coordonator ştiinţific: dr., 

conf. univ. Raisa EVSIUKOVA) 

 Irina TRIGUB, anul III. Технология приема одного из видов 

платежного документа для исполнения банком (Coordonator 

ştiinţific: asist. univ. Natalia VORNICOVA) 
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 Victor VOLOSOVICI, anul III. Внедрение новых видов депозитов 

для (наименование) банка (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. 

Raisa EVSIUKOVA) 

 Mihail ZVEZDINSCHII, anul III. Международный кредит в 

современной системе финансового рынка (Coordonator ştiinţific: 

asist. univ. Natalia VORNICOVA) 

 Anastasia POTEKHINA, anul III. Внутрибанковский контроль 

качества кредитного портфеля коммерческого банка (Coordonator 

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

 Oxana ATAMANOVA, anul IV. Promovarea utilizării modalităţilor 

de plată de către agenţii economici clienţi în cadrul bănci comercială 

(Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. interim Ana SPÎNU) 

 Natalia BOTNARI, anul IV. Metode de analiză a credibilităţii 

solicitantului de credit în cadrul în cadrul bănci 

comercială.(Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. interim Ana SPÎNU) 

 Aliona BREDESCU, anul IV. Perfecţionarea procesului de creditare a 

persoanelor fizice în cadrul Bancii de Economii SA (Coordonator 

ştiinţific: lect. univ. Viorica SPEIANU) 

 Cristina BUDECI, anul IV. Elaborarea politicii monetar-creditare de 

către BNM (Coordonator ştiinţific: dr. în economie Ion BORŞ)  

 Viorelia BULMAGA (GRECU),  anul IV. Instrumente aplicate la 

administrarea datoriei de stat.(Coordonator ştiinţific: lect. univ. Ion 

STURZU) 

 Natalia CAŞU, anul IV. Clasificaţia funcţională, a cheltuielilor 

bugetului de stat (Coordonator ştiinţific: dr. în economie Lilia 

ROTARI) 

 Dumitru DIACON, anul IV. Acţiuni ulterioare întreprinse  de autorităţi 

ca rezultat al imposibilităţii executării silite a obligaţiei fiscal 

(Coordonator ştiinţific: asist. univ. Diana CERNABILSCHI) 

 Anna ENCIU, anul IV. Organizarea activităţii bănci SA „Banca de 

economii” cu valorile mobiliare de stat (Coordonator ştiinţific: dr., 

conf. univ. interim Ana SPÎNU) 

 Daniela GROSU, anul IV. Implementarea operaţiunilor de factoring  în 

cadrul BC „Victoriabank”SA (Coordonator ştiinţific: dr. în economie 

Lilia ROTARI) 

 Irina GROSU, anul IV. Organizarea operaţiunilor de decontare în 

cadrul bursei de Valori (Coordonator ştiinţific: lect. univ., Viorica 

SPEIANU) 

  Cristina GROZAVU, anul IV. Posibilităţi de minimizare a riscurilor 

financiare în cadrul SRL „Vasilini” (Coordonator ştiinţific: dr. în 

economie Ion BORŞ) 
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 Marcel MANEA,  anul IV. Monitoringul operaţiunilor de creditare în 

cadrul BC „Energbank” SA (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. 

interim Ana SPÎNU)  

 Piotr PANFIL, anul IV. Planificarea financiară la GT „Panfil Piotr 

Gherghii” şi posibilităţi de perfecţionare (Coordonator ştiinţific:asist. 

univ. Diana CERNABILSCHI) 

 Andrei PARASCHIV, anul IV. Determinarea mărimii cheltuielilor 

deductibile, care potrivit Codului  Fiscal sunt acceptate parţial la 

determinarea venitului  impozabil (Coordonator ştiinţific: lect. univ. 

Ion STURZU) 

 Svetlana PORUBIN, anul IV. Planificarea financiară la 

„Tehnosec”SRL şi posibilităţi de perfecţionare (Coordonator ştiinţific: 

dr. în economie Lilia ROTARI) 

 Olesea TRELEA,  anul IV. Operaţiunile BNM cu valori mobiliare şi 

ordinea derulării lor (Coordonator ştiinţific: dr. în economie Ion 

BORŞ) 

 Nina TREPADUŞ-COCIERI, anul IV.  Posibilităţi de diversificare a 

surselor de finanţare (Coordonator ştiinţific:asist. univ., Diana 

CERNABILSCHI) 

 Ecaterina GAIDĂU (CUZNEŢOVA), anul IV. Posibilităţi de 

perfecţionare a politicii de depozit a BC „Energbank” SA 

(Coordonator ştiinţific: dr. în economie Ion BORŞ) 

 Petru ZUZA, anul IV. Posibilităţi de elaborare a diagnosticului 

financiar în cadrul întreprinderii.(Coordonator ştiinţific: dr. în 

economie Lilia ROTARI) 

 Mihaela ZUZA, anul IV. Posibilităţi de eficientizare a politicii 

financiare a întreprinderii.(Coordonator ştiinţific: dr. în economie Lilia 

ROTARI) 

 Diana TATARU, anul IV. Posibilităţi de analiză a performanțelor 

financiare în întreprinderea.(Coordonator ştiinţific: dr. în economie 

Lilia ROTARI) 

 Victor BELEAVÎI,  anul IV. Методы минимизации финансовых 

рисков в компании (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Raisa 

EVSIUKOVA) 

 Olga LIPEŢCAIA,  anul IV. Потребительский кредит, его 

организация и перспективы развития (Coordonator ştiinţific: dr., 

conf. univ. Raisa EVSIUKOVA) 

 Marina TOMA, anul IV. Порядок работы кассового узла 

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

ştiinţific: lect. univ. Ion STURZU) 
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 Anastasia LIȚA, anul II. Dezvoltarea Bursei de Valori a Republicii 

Moldova (Coordonator ştiinţific: lect. univ., Viorica SPEIANU) 

 Alexei COVALCIUC, anul II. Валюта будущего (Coordonator 

ştiinţific: lect. univ.  Viorica SPEIANU) 

 Елена ШИЛКИНА, курс 1, Московский Государственный 

Областной Гуманитарный Институт (MГОГИ). О необходимости 

разработки инвестиционной политики (Научный руководитель - 

к.э.н., доцент Н.А.КАМЕНСКИХ) 

 Mariana RĂILEANU, anul II. Investiții străine în infrastructura 

Republicii Moldova (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. inter. 

Tatiana LUNGU) 

 

15:00-15.30 - Discuţii, totaluri 

15.30-16.30 Şedinţa de încheiere a lucrărilor conferinţei la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  

 

 

Direcția Contabilitatea şi auditul  

în condiţiile implementării SIRF şi SIA 

26 aprilie, aula 301/IV 

 

Moderatori: Elena IVANCIŞINA, anul III  

        Alla MAIDAN, anul III. 

        Igor BALAN, dr., lect. univ. 

        Ecaterina BURLEA, lect. univ. 

        Natalia VORNICOVA, asist. univ. 

 

10:30-15:00   Comunicări 

 

 Veronica BEŞLIU, anul III. Politica şi tratamentul contabil privind 

construcţiile în curs de execuţie.”Glorinal” (Coordonator ştiinţific: dr., 

conf. univ. Igor BALAN) 

 Vladimir BLETEA, anul III. Contabilitatea altor venituri operaţionale 

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

 Dana BOICO, anul III. Politica şi tratamentul contabil privind arenda 

operaţională. (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Igor BALAN) 

 Cristina BORDEA, anul III. Politica de contabilitate: întocmire şi 

prezentare (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Igor BALAN) 
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 Anna BURCA,  anul III .Contabilitatea datoriilor privind asigurările. 

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

 Cristina BURDINIUC (CURCA), anul III. Contabilitatea cheltuielilor  

activităţii operaţionale (Coordonator ştiinţific: lect. univ.,Ecaterina 

BURLEA) 

 Daniela CERNEI, anul III. Politica şi tratamentul contabil privind 

evaluarea stocurilor intrate. SA „Floare-Carpet” (Coordonator 

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

 Elena CHIRCU, anul III. Contabilitatea decontărilor cu personalul 

privind retribuirea muncii ȋn instituţiile publice. Ministerul de Finanţe 

al R.M. (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Angela CHIŞLARU) 

 Cristina CUCER, anul III. Contabilitatea datoriilor privind impozitul 

pe venit al persoanelor juridice.(Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. 

Angela CHIŞLARU) 

 Alexandr CUŞNIR, anul III. Contabilitatea accizelor.(Coordonator 

ştiinţific: dr., conf. univ. Angela CHIŞLARU) 

 Ion DRAGUŢAN,  anul III. Tratamentul şi analiza contabilă privind 

fluxul mijloacelor băneşti în numerar. BC „Moldimcombank” 

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

 Daniela DRANCA, anul III. Contabilitatea finanţării și a mijloacelor 

bănești ȋn instituţiile publice. (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. 

Angela CHIŞLARU) 

 Mariana DULGHER,  anul III. Politica şi tratamentul contabil privind 

operaţiile cu numerar.(Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Igor 

BALAN) 

 Doina EFTEMIŢA,  anul III. Contabilitatea şi metodele de repartizare 

a consumurilor indirecte de producţie (Coordonator ştiinţific: dr., conf. 

univ. Angela CHIŞLARU) 

 Ina FLOREA,  anul III. Contabilitatea obiectelor de mică valoare și 

scurtă durată ȋn instituţiile publice. Ministeru de Finanţe al R.M. 

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

 Irina ILIEVA,  anul III. Contabilitatea datoriilor privind impozitul pe 

venit al persoanelor fizice. SRL”Vispas și com”(Coordonator ştiinţific: 

dr., conf. univ. Angela CHIŞLARU) 

 Tatiana IPIROTI (CARAGIA), anul III. Analiza corectitudinii şi 

plenitudinii reflectării datelor în raportul generalizat pe ţară (raion) 

referitor la capitolele cheltuielilor din bugetul de stat. Direcţia finanţe, 

or. Nisporeni. (Coordonator ştiinţific: lect. univ. Ecaterina BURLEA) 

 Elena IVANCIŞINA, anul III. Contabilitatea consumurilor şi metode 

de calculare a costului produselor. SA”Farmaaco”(Coordonator 

ştiinţific: dr., conf. univ. Igor BALAN) 
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 Cristina LECA,  anul III. Modul de întocmire a Raportului financiar 

anual (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Angela CHIŞLARU) 

 Natalia LUPU, anul III. Tratamentul şi analiza contabilă privind fluxul 

mijloacelor fixe.(Coordonator ştiinţific: lect. univ. Ecaterina BURLEA) 

 Alla MAIDAN,  anul III. Tratamentul şi analiza contabilă privind 

fluxul mijloacelor băneşti în conturile curente. SC”Rics 

P”SRL(Coordonator ştiinţific: lect. univ. Ecaterina BURLEA) 

 Cristina PETROVA,  anul III. Modul de întocmire a Raportului anual 

de profit şi pierdere. (Coordonator ştiinţific: lect. univ. Ecaterina 

BURLEA) 

 Ana RODNIŢCHI,  anul III.Contabilitatea cheltuielilor comerciale. 

(Coordonator ştiinţific: lect. univ.,Ecaterina BURLEA) 

 Elena ROIBU,  anul III. Contabilitatea cheltuielilor bugetare efective și 

cheltuielilor de casă ȋn instituţiile publice. Ministerul de Finanţe al 

R.M. (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Angela CHIŞLARU) 

 Victoria ŞAPTESATE,  anul III.Politica şi tratamentul contabil privind 

operaţiile din conturile curente şi speciale.(Coordonator ştiinţific: dr., 

conf. univ. Igor BALAN) 

 Ala ŞEREPITCA,  anul III. Contabilitatea  veniturilor din vînzări 

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

 Anastasia SÎRBU,  anul III. Contabilitatea datoriilor comerciale pe 

termen scurt (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Angela 

CHIŞLARU) 

 Irina STRUC,  anul III. Contabilitatea cheltuielilor generale şi 

administrative. (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Angela 

CHIŞLARU) 

 NicoletaURSU,  anul III. Contabilitatea datoriilor faţă de personal. 

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

 Mariana ZMEU,  anul III. Contabilitatea  veniturilor din vânzări şi a 

costului vânzărilor (Coordonator ştiinţific: lect. univ. Ecaterina 

BURLEA) 

 Natalia GRECU, anul III. Bilanţul contabil şi modul de întocmire a 

acestuia (Coordonator ştiinţific: lect. univ. Ecaterina BURLEA) 

 Ala VERNICIUC,  anul III. Politica şi tratamentul contabil privind 

evaluarea mijloacelor fixe (Coordonator ştiinţific: lect. univ. Ecaterina 

BURLEA) 

 Irina GARNAGA,anul III. Учет обязательств по оплате труда 

персонала предприятия. IM „KWB Grup”SRL (Coordonator 

ştiinţific: dr., conf. univ. Igor BALAN) 
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 Dmitri REMOVSKI, anul III. Учет доходов от продаж и 

себестоимости продаж.”San Communications” SRL. (Coordonator 

ştiinţific: asist. univ. Natalia VORNICOVA) 

 Olga TERENTIEVA, anul III. Учет доходов от продаж и 

себестоимости продаж.”AROMCOM” SRL(Coordonator ştiinţific: 

asist. univ. Natalia VORNICOVA) 

 Elena URSOL,  anul III. Учет товарно – материальных запасов. 

SI.„Velcea” SRL(Coordonator ştiinţific: asist. univ. Natalia 

VORNICOVA) 

 Igor BELSCHI, anul III. Учет затрат и методы калькуляции 

себестоимости продукции. ”Dies-tehnologi” SRL (Coordonator 

ştiinţific: lect. univ. Ecaterina BURLEA) 

 Lilia AXENTI, anul IV. Metode de calculare a uzurii: agresivitate si 

prudenţialitate. (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Igor BALAN) 

 Natalia BRAGA, anul IV. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată. 

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

 Aliona CIOBANU (ŢURCAN), anul IV. Contabilitatea indemnizaţiilor 

pentru incapacitatea temporară de muncă (Coordonator ştiinţific: dr., 

conf. univ. Igor BALAN) 

 Silvia CORNICIUC,  anul IV. Tratamentul contabil privind capitalul 

statutar (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Angela CHIŞLARU) 

 Viorica DMITRAŞCO,  anul IV. Contabilitatea consumurilor şi 

metode de calculare a costului serviciilor prestate de activităţile 

auxiliare (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Angela CHIŞLARU) 

 Doina DRAGAN, anul IV. Contabilitatea altor cheltuieli operaţionale. 

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

 Angela MIHALCEAN,  anul IV. Contabilitatea  cheltuielilor activităţii 

neoperaţionale. (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Igor BALAN) 

 Raisa ŞARCANEAN, anul IV. Rezultatele financiare ale entităţii 

economice – analiza dinamicii acestora. (Coordonator ştiinţific: lect. 

univ. Ecaterina BURLEA) 

 Elena SARÎ-TERZÎ (PANCENCO), anul IV. Politica şi tratamentul 

contabil privind evaluarea activelor nemateriale (Coordonator 

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

 Maria TARLAPAN, anul IV. Aprecierea indicatorilor de lichiditate şi 

rentabilitate a entităţii economice (Coordonator ştiinţific: lect. univ. 

Ecaterina BURLEA) 

 Iulia ANDRIEŞ, anul IV. Учет обязательств по налогу на прибыль 

физических лиц (Coordonator ştiinţific: asist. univ. 

NataliaVORNICOVA) 
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 Ianina MANOLII,anul IV. Учет налога на добавленную стоимость 

(Coordonator ştiinţific: asist. univ. Natalia VORNICOVA) 

 

15:00-15.30 - Discuţii, totaluri 

15.30-16.30 Şedinţa de încheiere a lucrărilor conferinţei la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  

 

 

Secţia ECONOMIE MONDIALĂ  

ŞI RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE 

Direcţia Politici investiţionale şi de promovare a exporturilor 

26 aprilie 2013, aula 102/IV 

 

Moderatori: Alina ADAMOVA, anul III 

        Veronica-Mirela APOSTOL, anul III 

        Nicolae ŢÂU, prof. univ., dr. hab. 

        Andrei MUNTEANU, lect. univ. 

10:30-15:00   Comunicări 

 Alina ADAMOVA, anul III. The trade relationship between Republic 

of Moldova and Poland (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. univ. 

Nicolae ŢÂU) 

 Veronica-Mirela APOSTOL, anul III. The Trade relationship between 

Republic of Moldova and Romania (Coordonator ştiinţific: dr. hab., 

prof. univ. Nicolae ŢÂU) 

 Alexandra BELAN, anul III. The trade relationship between Republic 

of Moldova and Ukraine (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. univ. 

Nicolae ŢÂU) 

 Tatiana CAPAŢÎNA, anul III. The trade relationship between Republic 

of Moldova and USA (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. univ. 

Nicolae ŢÂU) 

 Angela CERBA, anul III. The negotiation of deep and comprehensive 

trade agreement between Republic of Moldova and EU (Coordonator 

ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Nicolae ŢÂU) 

 Dmitrii CEŞUEV, anul III. The trade relationship between Republic of 

Moldova and Russian Federation (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. 

univ. Nicolae ŢÂU) 

 Alina COJOCARI, anul III. The role of export promotion in trade 

relationship between Republic of Moldova and China (Coordonator 

ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Nicolae ŢÂU) 
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 Ioana DOBROJAN, anul III. The trade relationship between Republic 

of Moldova and South Korea (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. 

univ. Nicolae ŢÂU) 

 Alexandr GRUZIN, anul III. The role of export promotion in the 

development of trade of the Republic of Moldova (Coordonator 

ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Nicolae ŢÂU) 

 Andrei MIRON, anul III. The trade relationship between Republic of 

Moldova and EU (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Nicolae 

ŢÂU) 

 Anastasia STRATAN, anul III. The trade relationship between 

Republic of Moldova and Turkey (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. 

univ. Nicolae ŢÂU) 

 Alhaliji LUAY, anul III. The role of export promotion in the 

development of trade of Syria (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. 

univ. Nicolae ŢÂU) 

 Daniela ROŞCA, anul III. The role of Chamber of 

CommerceandIndustry on export promotion in the development of 

trade of the Republic of Moldova (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. 

univ. Nicolae ŢÂU) 

 Alexei VLASOV, anul III. The role of investment and export 

promotion in the development of national economy of the Republic of 

Moldova (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Nicolae ŢÂU) 

 Mihai BURUNCIUC, an. I, masterat. The balance of payments of the 

republic of Moldova (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. univ. 

Nicolae ŢÂU) 

 Илья КУЛАКОВ, курс 1, МГОГИ. Стратегические ориентиры 

социально-экономической политики России (Научный 

руководитель: к.э.н., доцент Н. А. КАМЕНСКИХ) 

 Роман СМИРНОВ, курс 1, МГОГИ. Драйверы инновационной 

экономики России (Научный руководитель - к.э.н., доцент Н. А. 

КАМЕНСКИХ) 

 Надежда СТРЕБКОВА, курс 1, МГОГИ. Последствия 

присоединения России к ВТО в разрезе экспортной составляющей 

(Научный руководитель - к.э.н., доцент Н. А. КАМЕНСКИХ) 

 

15:00-15.30 - Discuţii, totaluri 

15.30-16.30 Şedinţa de încheiere a lucrărilor conferinţei la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  
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Secţia TURISM 

Direcţia Turismul ca premisă a dezvoltării economiei naţionale 

26 aprilie 2013, aula 303/IV 

 

Moderatori: Tatiana GROSU, an III 

        Diana GÎRBU, an II  

        Alexandru GRIBINCEA, prof. univ., dr. hab.  

        Rodica BURBULEA, conf. univ., dr.  

 

10:30-15:00   Comunicări 
 

 Cristina GAMURARI, anul I, masterat. Evaluarea celor mai luxoase 

hotele din lume (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Rodica 

BURBULEA) 

 Ala BULICANU, anul I, masterat. Turismul în Coreea de Sud 

(Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Rodica BURBULEA) 

 Cristina STRATAN, anul II, masterat. Perspectivele de dezvoltare a 

turismului  de afaceri în Republica Moldova (Coordonator ştiinţific: 

dr., conf. univ. Rodica BURBULEA) 

 Ruslan BRĂGUȚĂ, anul II, masterat. Specificitatea și caracteristica 

turismului internațional în Japonia (Coordonator ştiinţific: dr., conf. 

univ. Rodica BURBULEA) 

 Serghei JOSAN, anul III, UASM. Analiza activității de marketing în 

agențiile de turism (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Rodica 

BURBULEA) 

 Petru BANICA, anul III, UASM. Distribuirea produselor turistice 

(Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Rodica BURBULEA) 

 Diana GÎRBU, anul II. Turismul balnear în Republica Moldova: 

realizări și perspective(Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Rodica 

BURBULEA) 

 Ludmila MARCOVA, anul II. Impactul economic al turismului de 

croazieră (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Rodica BURBULEA) 

 Mihaela IUCAL, anul II, masterat. Implementarea politicilor inovării 

în domeniul hotelier (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. univ. 

Alexandru GRIBINCEA). 

 Ana POJAR, anul II, masterat. Пути развития международного 

туризма в Молдове (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof.univ. 

Alexandru GRIBINCEA) 

 Zinaida BABEI, anul III. Organizarea sistemului informaţional de 

marketing în cadrul agenţiilor de turism (Coordonator ştiinţific: dr. 

hab., prof. univ. Alexandru GRIBINCEA) 
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 Maria BANARIUC, anul III. Tendinţe şi bariere de dezvoltare a 

turismului în Republica Moldova(Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. 

Rodica BURBULEA) 

 Doina BOGOS, anul III. Strategii de promovare a turismului 

moldovenesc pe piaţa turistică internaţional (Coordonator ştiinţific: dr. 

hab., prof. univ. Alexandru GRIBINCEA) 

 Cristina BORZINA, anul III. Evaluarea potenţialului turistic în 

Republica Moldova (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Rodica 

BURBULEA) 

 Natalia CHISELEVSCAIA, anul III. Strategii de marketing utilizate de 

întreprinderile turistice (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Rodica 

BURBULEA) 

 Ina CHIŢUL, anul III. Turismul cultural-religios ca obiect de studiu 

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

 Daniel COJOCARU, anul III. Studierea conjuncturii pieţei turistice 

(Coordonator ştiinţific: dr., lect. univ.Tatiana LUNGU) 

 Olga COTRUŢĂ, anul III. Evaluarea unui mediu de marketing al 

agenţiei de turism (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Rodica 

BURBULEA) 

 Vera DIMITRIU, anul III. Cercetarea de marketing a pieţei/produsului 

turistic (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Rodica BURBULEA) 

 Anastasia GAIMANA, anul III. Tehnici de stabilire a preţurilor 

hoteliere în Republica Moldova (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. 

Rodica BURBULEA) 

 Cristina GONDIU, anul III. Rolul marketingului în dezvoltarea 

activităţii economico-turistice (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. 

univ. Alexandru GRIBINCEA) 

 Tatiana GROSU, anul III Politica de produs în cadrul agenţiilor de 

turism (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Alexandru 

GRIBINCEA) 

 Laura IANCENCO, anul III. Hotelele de 5* din Republica Moldova, 

eficienţă şi perspective de dezvoltare(Coordonator ştiinţific: dr., conf. 

univ. Rodica BURBULEA) 

 Valeria LISNIC, anul III. Strategia de dezvoltarea turismului în 

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

Alexandru GRIBINCEA) 

 Alina LUNGU, anul III. Studierea tendinţelor şi caracteristicilor pieţei 

de servicii turistice (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Rodica 

BURBULEA) 
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 Natalia MÎRZA, anul III. Evoluţii şi tendinţe pe piaţa turistică din 

Republica Moldova (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Rodica 

BURBULEA) 

 Diana PORTAS, anul III. Strategii concurenţiale în cadrul pieţei 

produsului/serviciului (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. univ. 

Alexandru GRIBINCEA) 

 Doina SECRIERU, anul III. Analiza mediului concurenţial pe piaţa 

turistică al Republicii Moldova (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. 

univ. Alexandru GRIBINCEA) 

 Ana CATANĂ, anul II. Formalități de intrare în Republica Moldova 

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

 Cristina BUZA, anul II. Turismul de sănătate. Turismul medical 

(Coordonator ştiinţific: lect. univ. Igor BARCARI ) 

 Cristina DAMINAN, anul II. Resurse turistice de educație 

(Coordonator ştiinţific: lect. univ. Igor BARCARI ) 

 Vladimir ALEABOV, anul II. Черты и особенности гостиницы 

“Adam and Eva” (Турция), (Coordonator ştiinţific: dr. hab., conf. univ. 

Iuri CROTENCO) 

 Ivan DONŢOV, anul II. Специфика и признаки гостиницы 

”Boutique weekend” (Кишинев), (Coordonator ştiinţific: dr. hab., conf. 

univ. Iuri CROTENCO) 

 Vladislav TODOROV, anul II. Десять самых посещаемых мест в 

мире(Coordonator ştiinţific: dr. hab., conf. univ. Iuri CROTENCO) 

 Alina MOŢPAN, anul II. Необычные здания мира (Coordonator 

ştiinţific: dr. hab., conf. univ. Iuri CROTENCO) 

 Inna SELIVESTR, anul II. Природно-культурный заповедник 

«Старый Орхей»(Coordonator ştiinţific: dr. hab., conf. univ. Iuri 

CROTENCO) 

 Natalia RUSU, anul II. Винные подвалы Республики 

Молдова(Coordonator ştiinţific: dr. hab., conf. univ. Iuri CROTENCO) 

 Svetlana ORMANJI, anul II. Церкви Кишинёва (Coordonator 

ştiinţific: dr. hab., conf. univ. Iuri CROTENCO) 

 Alesea CEREMPEI, anul II. Монастырь “Цыпова” –совокупность 

исторических памятников и природных ландшафтов (Coordonator 

ştiinţific: dr. hab., conf. univ. Iuri CROTENCO) 

 Igor ŞESTACOVSCHII, anul II. Заповедники Республики Молдова 

(Coordonator ştiinţific: dr. hab., conf. univ. Iuri CROTENCO) 

 Anastasia CHIBA, anul II. Село “Сахарна” как туристический 

объект (Coordonator ştiinţific: dr. hab., conf. univ. Iuri CROTENCO) 
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 Irina VITRIAC, anul III. Организационно-экономические 

инструменты и методы менеджмента предприятий (Coordonator 

ştiinţific: dr. hab., conf. univ. Iuri CROTENCO) 

 Elena CERNOVA, dr.ant, anul IV. Проблемы международной 

торговли текстильными изделиями в условиях нестабильности 

глобальной экономики (Coordonator ştiinţific: dr. hab., conf. univ. Iuri 

CROTENCO); 

 Vadim BARCOV, dr.ant, anul I. Мировая экономика под влиянием 

новых глобальных рисков (Coordonator ştiinţific: dr. hab., conf. univ. 

Iuri CROTENCO); 

 Anastasia TULUPOVA, masterat, anul II. Деловой туризм и 

перспективы его развития в Республике Молдова (Coordonator 

ştiinţific: dr. hab., conf. univ. Iuri CROTENCO); 

 Olena ZJIGHAREVA, masterat, anul I. Международный туризм 

Молдовы в 2012 году (Coordonator ştiinţific: dr. hab., conf. univ. Iuri 

CROTENCO); 

 Sergei CERNOROTOV, anul III. Пути и формы развития 

туристического потенциала Молдовы (Coordonator ştiinţific: dr. 

hab., conf. univ. Iuri CROTENCO); 

 Anastasia GRECIŞNICOVA, anul III. Деятельность туроператора 

в туристической индустрии и пути повышения ее 

эффективности (Coordonator ştiinţific: dr. hab., conf. univ. Iuri 

CROTENCO); 

 Elizaveta STRELCOVA, anul III. Туристические зоны Молдовы, их 

развитие и пути повышения эффективности деятельности 

(Coordonator ştiinţific: dr. hab., conf. univ. Iuri CROTENCO); 

 Victoria ŞUVALOVA, anul III. Внутренний туризм Молдовы и 

направления его развития (Coordonator ştiinţific: dr. hab., conf. univ. 

Iuri CROTENCO); 

 

15:00-15.30 - Discuţii, totaluri 

15.30-16.30 Şedinţa de încheiere a lucrărilor conferinţei la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  
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Secţia CIBERNETICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ 

Direcţia Statistică şi previziuni economice 

26 aprilie 2013, aula 302/IV 

 

Moderatori: Adriana DRON, an II  

          Victoria DISCANT, an II  

          Diana Bejenari, dr.  

 

10:30-15:00   Comunicări 

 Victoria DISCANT, anul II. Vârsta de căsătorie a femeilor în mediul 

rural din Republica Moldova pentru anul 2011 (Coordonator ştiinţific: 

dr., lect. univ. Diana  BEJENARI) 

 Adriana DRON, anul II. Vârsta de căsătorie a bărbaţilor în mediul 

urban din Republica Moldova pentru anul 2011 (Coordonator ştiinţific: 

dr., lect. univ. Diana  BEJENARI) 

 Ion BÎNZARU, anul II. Ajustarea seriei cu privire la demografia 

Republicii Moldova (Coordonator ştiinţific: dr., lect. univ. Diana  

BEJENARI) 

 Tatiana PURCACI, anul II. Ajustarea seriei cu privire la numărul de 

fete nou-născute vii în Republica Moldova (Coordonator ştiinţific: dr., 

lect. univ. Diana  BEJENARI) 

 Diana INCULEŢ, anul II. Ajustarea seriei cu privire la numărul de 

băieţi nou-născuţi vii pe teritoriul Republicii Moldova (Coordonator 

ştiinţific: dr., lect. univ. Diana  BEJENARI) 

 Ecaterina DERCACI, anul II. Vârsta de căsătorie a bărbaţilor în 

mediul rural  din Republica Moldova pentru anul 2011(Coordonator 

ştiinţific: dr., lect. univ. Diana  BEJENARI) 

 Daniela FLOREA, anul II. Vârsta de căsătorie a femeilor în mediul 

rural din Republica Moldova pentru anul 2011 (Coordonator ştiinţific: 

dr., lect. univ.  Diana  BEJENARI) 

 

Direcţia Informatică economică 

Moderatori: Alexandru SAMSON, an I 

         Lilia MITEV, dr., asist. univ. 

 Alexandru SAMSON, anul I. Funcţii Excel în analiza financiară 

(Coordonator ştiinţific: drd., asist. univ. Lilia MITEV) 

 Andrei DRAGUŢAN, anul I. Tendinţa de analiză statistică oferită de 

calculul tabelar Excel (Coordonator ştiinţific: drd., asist. univ. Lilia 

MITEV) 
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 Artur ARSENII, anul III. Elaborarea elementelor unui sistem 

informatic pentru analiza economico – financiară a activităţii unei 

firme (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Valentina SOCOL) 

 Oleg IANCOVICI, anul III. Modalitate de realizare a unui magazin 

virtual (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Valentina SOCOL) 

 Efim GRAUR, anul III. Modelarea numerică în sisteme exhaustive de 

aşteptare(Coordonator ştiinţific: academician Gheorghe MIȘCOI) 

 Ion ILINISTOR, anul III. Modele ale regresiei liniare unifactoriale şi 

aplicarea softului specializat(Coordonator ştiinţific: academician 

Gheorghe MIȘCOI) 

 

15.00-15.30 – Discuții, totaluri 

15.30-16.30 Şedinţa de încheiere a lucrărilor conferinţei la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  

 

Secţia MANAGEMENT 

Direcţia Reorientarea atenţiei activităţilor manageriale către crearea de 

valoare adăugată în dezvoltarea businessului din Republica Moldova 

26 aprilie 2013, aula 501/IV 

 

Moderatori: Serghei PAGU, anul II, masterat  

        Mariana PATRAŞCU, anul III  

        Natalia BURLACU, dr. hab., prof. univ. 

                      Lilia TARANENCO, lect. univ. 

                              

10:30-15:00   Comunicări 
 

 Alexandru ARSENIU, anul III. Administrarea corporativă în 

Republica Moldova: realităţi şi perspective (proiect de reciclarea 

personalului, organizarea trainingurilor corporative) (Coordonator 

ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Natalia BURLACU); 

 Mihaela HAJDEU, anul II, UCDC, Bucureşti, România. Negocierea 

formă de comunicare în relaţiile  interumane (Coordonator ştiinţific: 

lect. univ. Lilia TARANENCO); 

 Victor AGACI, anul III. Abordări moderne ale managementului 

(proiect de implimentare a metodelor moderne în managementul 

întreprinderii)(Coordonator ştiinţific: lect. univ. Nina PESTUŞCO); 
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 Mircea BRÎNZA, anul III. Analiza comparativă a teoriilor 

motivaţionale şi aplicarea lor în practica organizaţiilor (proiect de 

elaborare a sistemelor motivaţionale), (Coordonator ştiinţific: dr. hab., 

prof. univ. Petru ROŞCA); 

 Vasile CANŢÎR, anul III. Abordarea procesuală a managementului 

proiectelor (fişa proiectului pentru obţinerea grantului, organizarea 

meselor rotunde, conferinţelor, dezbaterilor), (Coordonator ştiinţific: 

lect. univ., Nina PESTUŞCO); 

 Cristina CHISELIŢĂ, anul III. Metode de analiză şi control al calităţii 

(proiect de implimentare a standartelor de calitate),(Coordonator 

ştiinţific: lect. univ., Nina PESTUŞCO); 

 Nona CUCU, anul III. Analiza riscurilor la nivel global şi posibilităţi 

de management al acestora (proiect de elaborare a metodelor de 

gestiune a riscurilor) (Coordonator ştiinţific:  lect. univ., Stela 

EFROS);  

 Irina GULICA, anul III. Bariere în cadrul comunicării: esenţa şi 

posibilităţi de depăşire (proiect de elaborare a comunicării alternative 

a companiei) (Coordonator ştiinţific: dr., lect. univ., Tatiana 

FONDOS); 

 Pavel HAIDUC, anul III. Conflictul: tipologia şi metode de soluţionare 

(proiect privind aplicarea metodelor de soluţionare a conflictelor) 

(Coordonator ştiinţific: dr., lect. univ., Tatiana FONDOS); 

 Petru IORGA, anul III. Delegarea autorităţii în cadrul organizaţiei din 

Republica Moldova (proiect de elaborare a structurii descentralizate) 

(Coordonator ştiinţific: dr., lect. univ., Tatiana FONDOS); 

 Andrei RÎŞNEANU, anul III. Evaluarea performanţelor resurselor 

umane şi formarea profesională a acestora (proiect de elaborare a 

resurselor umane) (Coordonator ştiinţific: lect. univ., Nina 

PESTUŞCO); 

 Anna LUPU, anul III. Fundamentele culturale ale managementului 

nipon (proiect cu privire la preluarea etichetei nipone în condiţiile RM) 

(Coordonator ştiinţific: lect. univ., Andrei MUNTEANU); 

 Eugenia STRATAN, anul III. Implementarea principiilor codului de 

etică corporativă în întreprinderile din Republica Moldova (proiectul 

codului de etică în instituţiile de învățământ),  (Coordonator ştiinţific: 

lect. univ., Lilia TARANENCO); 

 Krina MARTALOGA, anul III. Impactul responsabilităţii sociale 

asupra întreprinderilor din Republica Moldova (proiect privind 

elaborarea  unei programe RSC) (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. 

univ. Petru ROŞCA); 
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 Artur MARINESCU, anul III. Comunicarea şi rolul procesului de 

comunicare în cadrul organizaţiei (proiect de elaborare a comunicării 

ascedentei şi descedentei) (Coordonator ştiinţific:  lect. univ. Lilia 

TARANENCO); 

 Valentin ANDRONIC, anul III. Managementul calităţii totale şi 

probleme ale implementării în cadrul întreprinderii (proiect privind 

implementarea sistemul 20 de chei) (Coordonator ştiinţific:  dr., lect. 

univ. Iuliana DRĂGĂLIN); 

 Alexandru BARACTARU, anul III. Managementul dezvoltării sociale 

a colectivului unităţilor economice în condiţiile actuale (proiect privind 

implementarea codului de etică) (Coordonator ştiinţific: dr., lect. univ. 

Tatiana FONDOS); 

 Mihail BULAI, anul III. Metode moderne de organizare a producţiei 

(proiect privind elaborarea planului de afaceri), (Coordonator 

ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Petru ROŞCA); 

 Victoria PLĂMĂDEALĂ, anul III. Profesia de manager şi factorii 

formării managerului de succes (proiect privind elaborarea planului de 

afaceri,) (Coordonator ştiinţific: dr., lect. univ., Tatiana FONDOS); 

 Oleg BEDNIC, anul III. Разработка бизнес-плана мотивации 

персонала организации (proiect) (Coordonator ştiinţific: dr. conf. 

univ. Iosif BELOUS); 

 Veceslav CAZACU, anul III. Разработка мероприятий по 

внедрению Тайм-менеджмента в систему управления 

организацией (proiect), (Coordonator ştiinţific: lect. univ., Nina 

PESTUŞCO); 

 Victoria PODVERBNAIA, anul III. Разработка мероприятий по 

социально-психологическому обеспечению 

планирования карьеры молодых специалистов (proiect) 

(Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. univ.  Iurie CROTENCO); 

 Oxana ŞAPOVAL, anul III. Пути совершенствования 

коммерческой деятельности предприятия (proiect) (Coordonator 

ştiinţific: dr. hab., prof. univ.  Iurie CROTENCO); 

 Alina CONDRAŢCAIA, anul III. Evaluarea competitivităţii bunurilor 

şi serviciilor pe piaţa internă (Coordonator ştiinţific:  lect. univ. Lilia 

TARANENCO); 

 Victor CREŢU, anul III. Orientarea către client în sistemul de 

management al calităţii (Coordonator ştiinţific:  dr., lect. univ. Iuliana 

DRĂGĂLIN); 

 Petru FOCŞA, anul III. Modalităţi şi principii de luare a deciziilor 

manageriale în cadrul întreprinderii (Coordonator ştiinţific:  dr., lect. 

univ. Iuliana DRĂGĂLIN); 
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 Tatiana GÎRNU, anul III. Metode de motivare şi criterii de evaluare a 

performanţelor personalului (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. 

univ. Natalia BURLACU); 

 Mariana PATRAŞCU, anul III. Corelaţia motivaţie – performanţă – 

satisfacţie profesională (Coordonator ştiinţific: lect. univ. Stela 

EFROS); 

 Vadim PLEŞCA, anul III. Identificarea şi analiza factorilor mediului 

ambiant care influenţează activitatea întreprinderii (Coordonator 

ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Petru ROŞCA); 

 Rodica POTLOG, anul III. Evaluarea performanţelor şi potenţialului 

angajaţilor în contextul dezvoltării afacerii (Coordonator ştiinţific: lect. 

univ. Nina PESTUŞCO); 

 Marcel BOICO, anul III. Modalităţi de sporire a atractivităţii 

prezentării în procesul de comunicare managerială (Coordonator 

ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Alexandru GRIBINCEA); 

 Inna ANTONOVA, anul III. Организация управленческого труда 

как основа персонального менеджмента (self-managment) 

(Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Iosif BELOUS); 

 Natalia BLAJCO, anul III. TQM как высший этап развития 

корпоративного менеджмента (Coordonator ştiinţific: lect. univ. 

Nina PESTUŞCO); 

 Ecaterina CEBAN, anul III. Проблемы и тенденции развитие Event-

менеджмента (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Iosif BELOUS); 

 Irina NENICEAS, anul III. Формирование управленческой культуры 

менеджера-руководителя (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. 

Iosif BELOUS); 

 Natalia RUŢCAIA, anul III. Аутсорсинг и аутстаффинг персонала 

в организации (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Iosif BELOUS); 

 Irina VITRIAK, anul III. Организационно-экономические 

инструменты и методы менеджмента  предприятий 

(Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Iurie CROTENCO); 

 Alina IAŢIUC, anul I. Влияние лидера на предпринимательскую 

деятельность фирмы (Coordonator ştiinţific : dr., conf. univ. Olga 

BLAGORAZUMNAIA); 

 Elena GORINA, anul II. Повышение квалификации управленческого 

персонала (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Olga 

BLAGORAZUMNAIA); 

 Maria,GOLENCO, anul II. Кадровая политика – стратегия и 

основа управления персоналом в организации (Coordonator ştiinţific: 

dr., conf. univ. Olga BLAGORAZUMNAIA); 

http://www.dissercat.com/content/formirovanie-upravlencheskoi-kultury-menedzhera-rukovoditelya
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 Valeria VALENTIR, anul II. Пути достижения профессионализма 

менеджера (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Olga 

BLAGORAZUMNAIA); 

 Liubovi CHIORESCO, anul II. Pазвития человеческого капитала 

как подход к повышению эффективности деятельности 

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

BLAGORAZUMNAIA); 

 Anastasia DRIBNII, anul II, masterat. Влияние организационной 

культуры на повышение результативности деятельности 

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

BLAGORAZUMNAIA); 

 Serghei PAGU, anul II, masterat. Совершенствование системы 

оценки и аттестации персонала на предприятии (Coordonator 

ştiinţific: dr., conf. univ. Olga BLAGORAZUMNAIA); 

 Lilia TARANENCO, anul IV, drd. Dezvoltarea durabilă a 

întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova (Coordonator 

ştiinţific: dr., conf. univ. Olga BLAGORAZUMNAIA); 

 Laurenţiu DINU, СMACJM, drd. Marsilia, Franţa. Управлене 

международными мультимодальные грузоперевозки  морским 

транспортом (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Natalia 

BURLACU); 

 Dumitru TABACARU, СMACJM, drd, Marsilia, Franţa. 

Managementul riscului maritim în traficul containerizat (Coordonator 

ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Natalia BURLACU); 

 Gabriel Marius APETROAIEI, drd, ULIM. Managementul 

modernizării  infrastructurii ecologice a portului maritim (Coordonator 

ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Natalia BURLACU); 

 Dan BALAMACI, drd. ULIM. Formalizarea modelului economico-

matematic de gestiune a complexelor maritime regionale port - 

terminal în termenii teoriei sistemelor deservirii în masă (Coordonator 

ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Natalia BURLACU); 

 

15:00-15.30 Discuţii, totaluri 

15.30-16.30 Şedinţa de încheiere a lucrărilor conferinţei la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  
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Direcţia Strategii manageriale de creare a valorii adăugate  

în dezvoltarea antreprenoriatului din Republica Moldova 

26 aprilie 2013, aula 101/IV 

 

Moderatori:  Stela STRATAN, anul III  

         Valentina VICOL, anul III 

                       Olga BLAGORAZUMNAIA, dr., conf. univ. 

          Stela EFROS, lect., magistru 

   

10:30-15:00   Comunicari 

 Diana BANTOŞ, anul III, ASEM. Garanţiile şi strategiile de fidelizare 

a clienţilor corporativi utilizate de băncile comerciale din Republica 

Moldova( Coordonator ştiinţific:  lect. univ. Adriana BUZDUGAN); 

 Mihail PLATON, anul III. Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii 

– situaţia în Republica Moldova şi experienţa străină (proiect de 

elaborare privind crearea ÎM, sau ÎMM), (Coordonator ştiinţific: dr., 

lect. univ. Tatiana FONDOS); 

 Veaceslav POPA, anul III. Dezvoltarea societăţilor pe acţiuni: practica 

intenaţională şi a Republicii Moldova (proiect  de elaborare 

standardelor corporative în RM,) (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. 

univ. Petru ROŞCA); 

 Maxim POTÎRNICHE, anul III. Dezvoltarea spiritului antreprenorial – 

factor determinat în dezvoltarea economică (proiect de înfiinţare a 

afacerii), (Coordonator ştiinţific: dr., lect. univ. Tatiana FONDOS); 

 Татьяна МОРОЗЕНКО, anul I. Влияние внешних и внутренних 

факторов на деятельность туристической фирмы (Coordonator 

ştiinţific: dr., conf. univ. Olga BLAGORAZUMNAIA); 

 Radu ROTARU, anul III. Etica afacerilor – condiţie a dezvoltării 

întreprinderii (proiect privind  elaborarea produselor artificiale a 

companiei, slogan, limbaj, disainer, incăperi, birou), (Coordonator 

ştiinţific:  lect. univ. Adriana BUZDUGAN); 

 Ion CREŢU, anul III. Particularităţile managementului şi culturii 

antreprenoriale în Republica Moldova (proiect de elaborarea a codului 

etic în companie), (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Petru 

ROŞCA); 

 Alexandru GAVRIL, anul III. Organizarea şi gestiunea procesului de 

inovare la nivelul întreprinderii (proiect privind elaborarea planului de 

afaceri), (Coordonator ştiinţific: lect. univ., Lilia TARANENCO); 

 Tatiana PURCACI, anul II. Brichetul – un produs din biomasă, ecologic 

și eficient pentru Republica Moldova (Coordonator ştiinţific: dr., lect. 

univ. Tatiana LUNGU); 
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 Ana BÎRSA, anul III. Etica relaţiilor de muncă în colectiv în cadrul 

întreprinderilor din Republica Moldova (Coordonator ştiinţific:  lect. 

univ. Stela EFROS); 

 Livia CHILAT, anul III. Impactul crizei economice asupra activităţii 

întreprinderilor din Republica Moldova (Coordonator ştiinţific: dr. 

hab., prof. univ. Natalia BURLACU); 

 Viorica GUZUN, anul III. Analiza comparativă a comportamentului de 

responsabilitate socială adoptat de întreprinderile din Republica 

Moldova şi cele din Uniunea Europeană(Coordonator ştiinţific:  lect. 

univ. Stela EFROS); 

 Oana BOCĂNETE,  drd, Universitatea Tomis, Constanţa. Specificul 

evaluării eficienţei economice a managementului 

corporativ(Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Natalia 

BURLACU); 

 Daniela COŞERIN, drd, ULIM, România. Eficienţa economică a 

procesului de dezvoltare a managementului hotelier (Coordonator 

ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Natalia BURLACU); 

 Paul COŞERIN, drd, ULIM, România. Modelul evaluării riscurilor ca 

mijloc instrumentar de sporire a eficienţei gestionării(Coordonator 

ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Natalia BURLACU); 

 Victor COŞERIN, drd, ULIM, România. Evoluţia activităţii economice 

a unui municipiu - pol de dezvoltare urbană în condiţiile 

europenizării(Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Natalia 

BURLACU); 

 Elena STOIAN, anul III. Impactul motivaţional al sistemului de 

salarizare la întreprinderile din Republica Moldova (Coordonator 

ştiinţific:  lect. univ. Stela EFROS); 

 Stela STRATAN, anul III. Analiza problemelor întreprinderilor mici şi 

mijlocii din Republica Moldova şi modalităţi de soluţionare a acestora 

(Coordonator ştiinţific:  lect. univ., Stela EFROS); 

 Ana ŞATRAVCA, anul III. Metode şi tehnici manageriale moderne 

utilizate în gestiunea întreprinderilor (Coordonator ştiinţific:  lect. 

univ. Lilia TARANENCO); 

 Radu ŢĂRUŞ, anul III. Rolul Asociaţiilor Obşteşti în evoluţia 

economică şi dezvoltarea socială (Coordonator ştiinţific:  lect. univ. 

Lilia TARANENCO); 

 Maria ŢURCANU (GONCEAR), anul III. Comportamentul 

managerial şi performanţa în muncă în întreprinderile din Republica 

Moldova (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Petru ROŞCA); 
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 Valentina VICOL, anul III. Impactul administraţiei publice asupra 

dezvoltării întreprinderilor din Republica Moldova (Coordonator 

ştiinţific: lect. univ. Lilia TARANENCO); 

 Rodica CIOBAN, anul III. Politici de salarizare şi satisfacţia în muncă 

a angajaţilor din întreprinderile moldave (Coordonator ştiinţific: lect. 

univ. Nina PESTUŞCO); 

 Irina MALANCA, anul III. Managementul strategic prin aplicarea 

instrumentarului informatic (Coordonator ştiinţific: lect. univ. Lilia 

TARANENCO); 

 Doiniţa MARCU, anul III. Metode moderne de conducere aplicate în 

întreprinderile mici şi mijlocii (Coordonator ştiinţific: lect. univ. Stela 

EFROS); 

 Alina MERZINCU, anul III. Eficienţa utilizării metodelor manageriale 

americane în gestiunea activităţii întreprinderilor (Coordonator 

ştiinţific: dr., conf. univ. Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÎNAC); 

 Liubov MOROI, anul III. Rolul administraţiei publice în stabilirea 

parteneriatului public-privat (Coordonator ştiinţific: lect. univ. Lilia 

TARANENCO); 

 Veronica MOROZAN, anul III. Proiectarea şi perfecţionarea structurii 

organizatorice a Societăţilor cu Răspundere Limitată din Republica 

Moldova (Coordonator ştiinţific:  dr., lect. univ. Iuliana DRĂGĂLIN); 

 Adriana BUZDUGAN, drd, ULIM. Motivarea angajaților din sistemul 

comunal-locativ în Republica Moldova (Coordonator ştiinţific: dr. hab., 

prof. univ. Natalia BURLACU); 

 Stela EFROS, drd, ULIM. Dezvoltarea antreprenoriatului constructiv 

în Republica Moldova (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. univ. 

Natalia BURLACU); 

 Mariana CRINTEA, drd, ULIM, Constanţa. Ceronav experienţa 

europeană şi tendinţele de dezvoltare a procesului de fuziune şi 

absorbţie(Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Natalia 

BURLACU); 

 Viorel FLORESCU, drd, ULIM, România. Procesul de dezvoltare 

stabilă a întreprinderii portuare în baza analizei factorilor de  risc 

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

 Ion DUMITRU, drd, ULIM, România. Tendinţele aplicării strategiilor 

manageriale în condiţiile extinderii corporaţiilor româneşti 

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

 Evghenie MUNTEANU, anul III. E-business – afaceri derulate prin 

Internet(Coordonator ştiinţific: lect. univ., Nina PESTUŞCO); 
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 Radu PARFENI, anul III. Organizarea şi gestiunea procesului de 

inovare la nivelul întreprinderii (Coordonator ştiinţific: lect. univ., 

Andrei MUNTEANU); 

 Valentina POPA, anul III. Funcţiile generale ale unui sistem informatic 

de birou (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Natalia 

BURLACU); 

 Anişoara RUSU, anul III. Metode şi tehnici manageriale – instrumente 

de sporire a profitabilităţii întreprinderii (Coordonator ştiinţific:  dr., 

lect. univ., Iuliana DRĂGĂLIN); 

 Nicolaie SPĂTARI, anul III. Evaluarea unei idei de afaceri cu ajutorul 

planului de afaceri - posibilităţi de particularizare pe diverse idei de 

afaceri (Coordonator ştiinţific:  dr., lect. univ., Iuliana DRĂGĂLIN); 

 Anna GUŞAN, anul III. Система оценочных показателей как 

инструмент повышения эффективности риск-

менеджмента предпринимательских структур (Coordonator 

ştiinţific: lect. univ. Nina PESTUŞCO); 

 Nicolai LELIUHIN, anul III. Выбор сценария развития вновь 

созданного направления бизнеса в компании (Coordonator ştiinţific : 

dr., conf. univ. Olga BLAGORAZUMNAIA); 

 Alexandr METLINSCHII, anul III. HR-менеджмент в виртуальных 

организациях (Coordonator ştiinţific: lect. univ. Nina PESTUŞCO); 

 Evghenii MIRGORODSKII, anul III. Основные подходы к 

построению моделей предприятия (Coordonator ştiinţific: dr. hab., 

prof. univ. Iurie CROTENCO); 

 Natalia ZOLOTUHINA, anul III. Использование анализа работы 

персонала для оптимизации структуры управления персоналом 

(Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Iurie CROTENCO); 

 Александра КАШУРНИКОВА, anul I. Развитие туризма в 

Молдове (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Olga 

BLAGORAZUMNAIA); 

 Tatiana BRANAŞCO, anul I, masterat. Влияние организационной 

культуры на повышение результативности деятельности 

персонала организации (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. Olga 

BLAGORAZUMNAIA); 

 Diana CARAMAN, anul I, masterat. Социально-психологические 

аспекты управленческой деятельности (Coordonator ştiinţific: dr. 

conf. univ. Olga BLAGORAZUMNAIA); 

 Diana MAIDAN, anul III. Direcţii de raţionalizare a procesului 

decizional în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova (proiect 

de elaborarea şi evaluare a decizilor în condiţii de risc şi 

http://www.dissercat.com/content/sistema-otsenochnykh-pokazatelei-kak-instrument-povysheniya-effektivnosti-risk-menedzhmenta-
http://www.dissercat.com/content/sistema-otsenochnykh-pokazatelei-kak-instrument-povysheniya-effektivnosti-risk-menedzhmenta-
http://www.dissercat.com/content/sistema-otsenochnykh-pokazatelei-kak-instrument-povysheniya-effektivnosti-risk-menedzhmenta-
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incertidudine), (Coordonator ştiinţific: lect. univ., Andrei 

MUNTEANU); 

 Olga KORNIUKHINA, anul III. Диагностика кризисного состояния 

предприятия и разработка бизнес-плана по выходу предприятия 

из кризиса (proiect) (Coordonator ştiinţific: lect. univ. Nina 

PESTUŞCO); 

 Constantin SCUTELNIC, anul III. Rezerve de creştere a profitului în 

cadrul întreprinderilor (proiect privind elaborarea planului de 

afaceri), (Coordonator ştiinţific: lect. univ., Nina PESTUŞCO); 

 Mihail BIVOL, anul III. Managementul funcţionării întreprinderilor 

industriale (proiect privind elaborarea planului de afaceri), 

(Coordonator ştiinţific:  lect. univ., Adriana BUZDUGAN); 

 Flaviana BOTESCU, anul III. Managementul diferitor activităţi în 

cadrul întreprinderii (activitatea de reparaţii şi servire tehnică, 

gospodăriei de scule, gospodăriei de transport, gospodăriei energetice,  

etc.) (proiect privind elaborarea planului de afaceri) (Coordonator 

ştiinţific: lect. univ. Nina PESTUŞCO); 

 Viorel VLAS, anul III. Managementul riscului şi asigurarea eficienţei 

activităţii întreprinderii (proiect privind elaborarea portofoliului de 

riscuri), (Coordonator ştiinţific:  lect. univ. Stela EFROS). 

 

15:00-15.30 Discuţii, totaluri 

15.30-16.30 Şedinţa de încheiere a lucrărilor conferinţei la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  
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Secţia MARKETING 

Direcţia Perfecţionarea activităţii de marketing  

prin crearea valorii adăugate în dezvoltarea întreprinderilor  

din Republica Moldova  

26 aprilie 2013, aula 203/IV 

 

Moderatori: Irina MOŞNOI, anul I, masterat 

 Constantin BÎCU, anul III  

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

 Adriana BUZDUGAN, lect. univ. 

   

10:30-15:00   Comunicari 

 

 Vlad MUNTEAN, anul II, AUBG, Bulgaria. Интернет-маркетинг 

как важный инструмент в продвижении бизнеса (Coordonator 

ştiinţific: dr., conf. univ. Olga BLAGORAZUMNAIA); 

 Catalina MARDARI, anul III, USM. Diversitatea produselor – element 

important de motivare a consumatorilor la adoptarea deciziei de 

cumpărare (Coordonator ştiinţific:  lect. univ. Adriana BUZDUGAN); 

 Ion MÎRZAC,  anul III, USM. Reclama socială şi rolul acesteia în 

evoluţia societăţii (Coordonator ştiinţific:  lect. univ., Adriana 

BUZDUGAN); 

 Viorica STATI,  anul III, USM. Proiectarea şi implementarea 

programelor promoţionale (Coordonator ştiinţific:  lect. univ., Adriana 

BUZDUGAN); 

 Vadim PUŞCAŞ, anul III. Eficientizarea controlului procesului de 

desfacere a produselor în cadrul entităţilor economice (Coordonator 

ştiinţific:  lect. univ., Adriana BUZDUGAN); 

 Constantin BÎCU, anul III. Parteneriatul cu furnizorii în procesul de 

aprovizionare (proiect privind elaborarea lista furnizorilor şi 

cheltuielile efectuate de companie), (Coordonator ştiinţific: dr., conf. 

univ. Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÎNAC); 

 Eugen GORCEAC, anul III. Organizarea serviciului de relaţii cu 

publicul în administraţia publică locală (proiect privind  aplicarea 

marketingului publicitar (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. 

Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÎNAC);  

 Vadim ZOSIM, anul III. Perfecţionarea sistemului de marketing intern 

al companiei (Coordonator ştiinţific:  lect. univ. Adriana 

BUZDUGAN); 

 Nichita LESODED, anul III. Основные направления и оценка 

эффективности маркетинговой деятельности 
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предприятия(Coordonator ştiinţific: lect. univ. Adriana 

BUZDUGAN); 

 Larisa TRIFANOVA, anul III. Совершенствование рекламной 

деятельности на предприятии (proiect), (Coordonator ştiinţific: dr., 

conf. univ. Olga BLAGORAZUMNAIA); 

 Sorin SLESARI, anul III. Cercetări de marketing în vederea 

diversificării produselor pe piaţa autohtonă (Coordonator ştiinţific: 

lect. univ. Adriana BUZDUGAN); 

 Vasile SLESARI, anul III. Depozitarea şi stocarea mărfurilor – 

componente ale logisticii firmei (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. 

Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÎNAC); 

 Victoria CHISTEROVA, anul III. Marketingul companiilor 

internaţionale de asigurări (Coordonator ştiinţific: lect. univ. Adriana 

BUZDUGAN); 

 Eugeniu DÎRU, anul III. Strategii de dezvoltare a  marketingului 

relaţional la întreprinderile din sfera serviciilor (Coordonator ştiinţific: 

lect. univ. Adriana BUZDUGAN); 

 Mihaela GROSMAN, drd, ULIM, România. Asigurarea 

organizaţională pentru implementarea sistemului de indicatori 

manageriale activităţii de marketing (Coordonator ştiinţific: dr. hab., 

prof. univ. Natalia BURLACU); 

 Liudmila ENACHE, anul III. Marketingul inovaţional al serviciilor de 

turism (Coordonator ştiinţific:  lect. univ. Adriana BUZDUGAN); 

 Mariana IFRIM, anul III. Elaborarea strategiilor de fidelizare a 

clientelei (Coordonator ştiinţific:  lect. univ., Adriana BUZDUGAN); 

 Ciprian MANOLE, anul III. Investigarea comportamentului de 

cumpărare şi consum şi implementarea rezultatelor în activitatea de 

marketing a întreprinderilor (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. 

Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÎNAC); 

 Natalia MARINESCU, anul III. E-demand – dinamizarea canalelor de 

legătură  între consumatori şi organizaţie (Coordonator ştiinţific: dr., 

conf. univ. Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÎNAC); 

 Eugeniu PÎNTEA, anul III. Probleme şi perspective ale dezvoltării 

marketingului direct în Republica Moldova (Coordonator ştiinţific: dr., 

conf. univ. Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÎNAC); 

 Ştefan RUSNAC, anul III. Studierea competitivităţii produselor 

autohtone (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. Viorelia 

MOLDOVAN-BĂTRÎNAC); 

 Ecaterina SANDU, anul III. Analiza şi aprecierea tehnicilor de 

merchandising aplicate de centrele comerciale (Coordonator ştiinţific:  

lect. univ. Adriana BUZDUGAN); 
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 Irina MOŞNOI, anul I, masterat. Implementarea strategiilor de 

fidelizare a clienţilor (Coordonator ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Petru 

ROŞCA). 

 

15:00-15.30 Discuţii, totaluri 

15.30-16.30 Şedinţa de încheiere a lucrărilor conferinţei la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  

 

Secţia FRANCOFONĂ 

Direcţia Le développement des entreprises par le management des 

compétences/Enterprise development through skills management 

26 aprilie 2013, aula 336 

 

Moderatori: Marina LAPTEV, anul III 

 Elena SCURTU, anul III  

 Iuliana DRAGALIN, dr., lect. univ. 

 Nina PESTUŞCO, lect. univ. 

    

10:30-15:00   Comunicari 

 Inga DODON, anul III.  Evaluation des performances pour les 

resources humaines et leur formation professionelle (Coordonator 

ştiinţific:  lect. univ. Lilia TARANENCO) ; 

 Mariana LAPTEV, anul III. Les moyens d'amélioration de la gestion de 

la rémunération du travail dans les conditions actuelles (Coordonator 

ştiinţific:  lect. univ. Adriana BUZDUGAN); 

 Veronica BOXAN, anul II, USM. L’influence de la publicite socialesur 

le comportement des consommateurs (Coordonator ştiinţific:  lect. univ. 

Adriana BUZDUGAN); 

 Diana MUŞCHEI, anul III. La culture organisationnelle comme 

ressource d’amélioration des performances de l'entreprise 

(Coordonator ştiinţific:  lect. univ. Lilia TARANENCO); 

 Ion OJOG, anul III. Implémentation du management de projet dans 

l’activité de l’entreprise (Coordonator ştiinţific:  lect. univ. Lilia 

TARANENCO); 

 Felicia RAILEAN, anul III. La planification srtatégique pour la 

politique de promotion (Coordonator ştiinţific:  dr., lect. univ. Iuliana 

DRĂGĂLIN); 
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 Dumitriţa VĂSCĂUŢAN, anul III. L’importance de la structure 

organisatorique dans la réalisation des buts stratégique de 

l’organisation(Coordonator ştiinţific:  dr., lect. univ., Iuliana 

DRĂGĂLIN); 

 Dorina ZABOLOTNIC, anul III. Orientation et tendances dans 

la distribution des produits alimentaires (Coordonator ştiinţific:  dr., 

lect. univ. Tatiana FONDOS); 

 Corina COZARI, anul III. La recherche de marketing du marché des 

services de constructions (Coordonator ştiinţific:  lect. univ. Adriana 

BUZDUGAN) ; 

 Denis HALIMOCICHIN, anul III. Projet - le perfectionnement 

du système de marketing interne de la compagnie(Coordonator 

ştiinţific:  lect. univ. Adriana BUZDUGAN) ; 

 Dora CERNEI, anul III. Développement de l’esprit d’entrepreneuriat - 

facteur important dans le développement économique (Coordonator 

ştiinţific:  lect. univ. Stela EFROS); 

 Elena SCURTU, anul III. Le développement des petits et moyennes 

entreprises - situation dans la République de Moldova (Coordonator 

ştiinţific:  dr., lect. univ. Tatiana FONDOS); 

 Nicolae LOGHIN, anul II. L’analyse stratégique des entreprises de la 

République de Moldova (Coordonator ştiinţific:  lect. univ. Lilia 

TARANENCO); 

 Victor BUREA, anul II. L’étude de l’enveronnement de l’entreprise 

(Coordonator ştiinţific:  lect. univ. Lilia TARANENCO); 

 Maria NISTOR, anul II. La situation stratégique des entreprises de la 

République de Moldova (Coordonator ştiinţific:  lect. univ. Lilia 

TARANENCO). 

 

15:00-15.30 Discuţii, totaluri 

15.30-16.30 Şedinţa de încheiere a lucrărilor conferinţei la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  
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FACULTATEA DE LITERE 

 

Secţia:  DIFICULTĂŢI  ÎN TRADUCEREA SPECIALIZATĂ 

26 aprilie 2013, aula 302, ora 11.00 

 

Moderatori:   DRAGOMIREŢCHI Mariana, masterand, anul II 

                        STOIANOVA Inga, dr. conf. univ. 

 

Comunicari: 

 BUCUR Irina, anul III, Translation and Linguistic Revision of Legal 

Texts (based on Materials of the Ministry of Culture  of  RM).  

Conducător ştiinţific: STOIANOVA Inga, conf. univ. dr. 

 BUGA Rodica, anul III, Peculiarities of Specialized Texts Translation 

Process (Case Study based on Socio - Humanistic Texts ). Conducător 

ştiinţific: STOIANOVA Inga, conf. univ. dr.  

 CIOCHINĂ Mihaela , anul III, The Translator Activity at  the NGO 

(Case Study on the basis of Documents issued by the Foundation 

"Ceri"). Conducător ştiinţific:  STOIANOVA Inga, conf. univ. dr. 

 COJOCARI Lidia, anul III, Translation and Linguistic Revision of 

Legal Texts (Case Study based on Documents issued by the  Ministry of 

Defense of Moldova). Conducător ştiinţific: STOIANOVA Inga, conf. 

univ. dr. 

 GALAICO Ioana, anul III, Pragmatic Aspects in Journalistic Texts 

Translation (Case Study). Conducător ştiinţific:  STOIANOVA Inga, 

conf. univ. dr. 

 MAMULAT Rodica, anul III, Specificity of Medical Terminology 

Translation (Case Study based on Documents issued by  the Medical 

Diagnostic Center " Modus Vivendi"). Conducător ştiinţific:  

STOIANOVA Inga, conf. univ. dr. 

 MÎNDRU Doiniţa, anul III, Aspects of Terminological and 

Documentation Activities in Professional Translation (Case Study 

based on Translated Texts during the Practical Training). Conducător 

ştiinţific:  STOIANOVA Inga, conf. univ. dr. 

 SEMENIUC Olga, anul III, Translation and Linguistic Revision of 

Legal Texts (Case Study based on the Documentation issued by the 

Notary Office Cahul). Conducător ştiinţific: STOIANOVA Inga, conf. 

univ. dr. 

 DRAGOMIREŢCHI Mariana, masterand, anul II, Linguistic Analysis 

of English Ads and Means of Their Translation into Romanian. 

Conducător  ştiinţific: STOIANOVA Inga, conf. univ., dr. 
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 DUBOVŢEV Alina, masterand, anul II, The Expression of  Language 

Economy in Modern English. Conducător  ştiinţific: STOIANOVA 

Inga, conf. univ., dr. 

 JOSU Diana, masterand, anul II, The Expression of Opposed Feelings 

in English Phraseology and Ways of Their Translation into Romanian. 

Conducător  ştiinţific: STOIANOVA Inga, conf. univ., dr. 

 VACARI Sergiu, masterand, anul II, Differential Characteristics of 

Legal Terms and the Ways of Their Translation into Romanian. 

Conducător  ştiinţific: STOIANOVA Inga, conf. univ., dr. 

Concluzii 

 

 

Secţia: TERMINOLOGIE  ŞI TRADUCERE 

26 aprilie 2013, aula 305, ora 11.00 

 

Moderatori:   ŢURCANU Tatiana, masterand, anul II 

                        CAMENEVA Zinaida, dr. conf. univ. 

 

Comunicari: 

 BOROZAN Radu, anul III, Paradigmatic and Syntagmatic Aspects in 

Terminology of Law (Case Study ). Conducător ştiinţific: CAMENEVA 

Zinaida, conf. univ. dr. 

 CHIRIŢĂ Dan, anul III, The Authorized Translators Activity at the 

Translation Bureaus (Study Case on the Experience acquired at the 

Translation Bureau „Alister Com SRL”). Conducător ştiinţific: 

CAMENEVA Zinaida, conf. univ. dr. 

 CHISELIŢA Tatiana, anul III, Peculiarities  of Specialized Texts 

Translation (Case Study based on Socio -Cultural Texts ). Conducător 

ştiinţific: CAMENEVA Zinaida, conf. univ. dr. 

 COVALCIUC Marina, anul III, Peculiarities of Translation of Legal 

Texts (Case Study based on  the  Documents issued by the  Court of 

Justice “Buiucani”). Conducător ştiinţific: CAMENEVA Zinaida, 

conf. univ. dr. 

 CUJBĂ Lilia, anul III, The Specificities of Specialized Texts 

Translation (Case Study based on the Texts issued by  the Institute of  

Ecology of the ASM ). Conducător științific: CAMENEVA Zinaida, 

conf. univ. dr. 

 LUCA Eugenia, anul III, Complexity of Semantic Relationships in 

Publicistic Texts Translation (Case Study based on the Documents 

Translated at the Independent Journalism Center). Conducător 

ştiinţific: CAMENEVA Zinaida, conf. univ. dr. 
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 PISICA Carolina, anul III, Peculiarities of Legal Discourse Translation 

in Romanian and English (Case Study on the basis of Documents 

Translated  at the Translation Bureau "Berlizzo Group"). Conducător 

ştiinţific: CAMENEVA Zinaida, conf. univ. dr. 

 TUDOROV Iulia, anul III, Specifics of Personal Documents 

Translation (Case Study). Conducător ştiinţific: CAMENEVA Zinaida, 

conf. univ. dr. 

 ANDRIANOV Veaceslav, masterand, anul II, Semiotics of Culture, 

Language and Translation . Conducător  ştiinţific: CAMENEVA 

Zinaida, conf. univ., dr.  

 BICHIR Vladimir, masterand, anul II, Lingvogeographical Variability 

of British English and Peculiarities of Their Translation into Russian. 

Conducător  ştiinţific: CAMENEVA Zinaida, conf. univ., dr.  

 POPOVICI  Elena, masterand, anul II, English Colourisms and 

Peculiarities of Their Translation into Romanian. Conducător  

ştiinţific: CAMENEVA Zinaida, conf. univ., dr.  

 ŢURCANU Tatiana, masterand, anul II, Syntactic Analysis of the 

English and Romanian Sentences and Features of Their Translation 

into Romanian. Conducător  ştiinţific: CAMENEVA Zinaida, conf. 

univ., dr. 

 ULINICI Alexandru, masterand, anul II, Lingvostylistic  Features of the  

Language of Diplomacy and Their  Translation into Romanian.  

Conducător  ştiinţific: CAMENEVA Zinaida, conf. univ., dr. 

Concluzii  

 

Secţia: PRAGMATICA TRADUCERII 

26 aprilie 2013, aula 302, ora 11.00 

 

Moderatori:   STOIANOVA Iulia, anul III  

                        PODOLIUC Tatiana, dr. conf. univ. 

 

Comunicari: 

 BURCOVSCHII Denis, anul III, Pragmatic Aspects in Specialized 

Translation (Case Study based on Technical Texts). Conducător 

ştiinţific: PODOLIUC Tatiana, conf. univ. dr. 

 CERNEGA Alina, anul III, Pragmatic Aspects of Terminology and 

Documentation Activities in Professional Translation (Case Study 

based on Official Correspondence with Sport Theme). Conducător 

ştiinţific: PODOLIUC Tatiana, conf. univ. dr. 

 HAREVSCAIA Anna, anul III, Problems and Solutions in Achieving 

Quality  of Authorized Translations in the Field of Economy (Case 
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Study based on Contracts ). Conducător ştiinţific: PODOLIUC Tatiana, 

conf. univ. dr. 

 HRAPCIUC Lilia, anul III, Means  of Concepts’ Equivalence in  

Specialized Language of Sport (Case Study ). Conducător ştiinţific: 

PODOLIUC Tatiana, conf. univ. dr. 

 LUCHIANCENCO Tatiana, anul III, Difficulties in Translation of Scientific 

Texts (Case Study based on Texts in Building Industry). Conducător 

ştiinţific: PODOLIUC Tatiana, conf. univ. dr. 

 PODOLISCAIA Iana, anul III, Legal Translation Issues (Case Study based 

on Documents Translated  at the Translation Bureau" Avitalis Prim " ). 

Conducător ştiinţific: PODOLIUC Tatiana, conf. univ. dr. 

 TODOROVA Tatiana, anul III, Problems and Difficulties in Translating 

Official Documents (Case Study based on Papers Translated during the 

Practical Training ). Conducător ştiinţific: PODOLIUC Tatiana, conf. univ. 

dr. 

 STOIANOVA Iulia, anul III, Ambiguity in Translating Official Documents 

from English into Russian and from Russian into English (Case Study). 

Conducător ştiinţific: PODOLIUC Tatiana, conf. univ. dr. 

 MUNTEANU Marina, anul III, Means of Equivalence of Concepts in 

Terminology of Packaging and Labeling (Case Study based on English and 

Russian Texts). Conducător ştiinţific: PODOLIUC Tatiana, conf. univ. dr. 

 BANCOVA Nadejda, masterand, anul II, Terms and Professionalisms Used 

in Fiction. Conducător  ştiinţific: PODOLIUC Tatiana, conf. univ., dr  

 CONDREA Alexandru, masterand, anul II, Semantic and Syntactic 

Anomalies in English. Conducător  ştiinţific: PODOLIUC Tatiana, conf. 

univ., dr.   

 CROITORU Marina, masterand, anul II, Norms and Rules in Translation of 

Official Documents. Conducător  ştiinţific: PODOLIUC Tatiana, conf. 

univ., dr.   

 CUŞNIR  Ana, masterand, anul II, Peculiarities of Translation of Coinages 

in Business English. Conducător  ştiinţific: PODOLIUC Tatiana, conf. 

univ., dr. 

 MELNIK Irina, masterand, anul II, Linguistic Features of Journalistic 

Writing. Conducător  ştiinţific: PODOLIUC Tatiana, conf. univ., dr. 

Concluzii  
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Secţia: JURILINGVISTICA ŞI TRADUCEREA 

26 aprilie 2013, aula 306, ora 11.00 

 

Moderatori:  BUCUR Cristina, anul III  

                       COLENCIUC Ina, lector superior, MA 

                       MIHAILĂ Eleonora, lector, MA 

 

Comunicari: 

 BUCUR Cristina, anul III, Difficulties in Translating and Interpreting 

Specialized Texts (Case Study based on the Texts issued by the Institute 

of Ecology of the ASM ). Conducător ştiinţific: COLENCIUC Ina, 

lector superior, MA 

 GHILEŢCHI Irina, anul III, Problems and Difficulties in Translating 

Official Documents (Case Study based on Translated Texts at the 

Translation Bureau “Intralex”). Conducător ştiinţific: COLENCIUC 

Ina, lector superior, MA 

 SLUSARI Iuliana, anul III, Problems of Translating Legal and 

Sociological Texts (Case Study based on Documents Translated at the  

Translation Bureau “Teodonica” ). Conducător ştiinţific: 

COLENCIUC Ina, lector superior, MA 

 ANDONE Cristina, anul III, Difficulties in Translating Specialized 

Texts (Case Study based on translated Texts in Economics and 

Ecology). Conducător ştiinţific: MIHĂILĂ Eleonora, asistent 

universitar, MA, drd. 

 BIVOL Ana, anul III, Functional Peculiarities in Translating 

Specialized Texts (Case Study based on Documents issued by the Tourist 

Complex “Costeşti”). Conducător ştiinţific: MIHĂILĂ Eleonora, 

asistent universitar, MA, drd. 

 DUNAV Ella, anul III, Civil Law Terminology in Romanian and English 

Documents: Differences and Equivalences (Case Study). Conducător 

ştiinţific: MIHĂILĂ Eleonora, asistent universitar, MA, drd. 

 GUŢANU Tatiana, anul III, Structural Changes in the Translation 

Process of Official and Economical Documents in English and 

Romanian (Case Study). Conducător ştiinţific: MIHĂILĂ Eleonora, 

asistent universitar, MA, drd. 

Concluzii 
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Secţia: TRADUCEREA  ŞI  LIMBAJE SPECIALIZATE 

26 aprilie 2013, aula 306, ora 11.00 

 

Moderatori: RĂBDĂU Irina, anul III  

                      COLENCIUC Ina, lector superior, MA 

                      BOLFOSU Andrei, lector, MA 

               GRIŢAC Tatiana, assist. Univ., MA 

 

Comunicari: 

 BELOUS Elena, anul III, Lexical and Grammatical Aspects in 

Translating Texts in Economics and Law (Case Study). Conducător 

ştiinţific: BOLFOSU Andrei, asistent universitar, MA 

 BURCĂ Rodica, anul III, Problems in Fulfillment of  Social Texts 

Authorized Translation  (case study). Conducător ştiinţific: BOLFOSU 

Andrei, asistent universitar, MA 

 CIORBĂ Anatolie, anul III, Approaches to Translating Specialized 

Texts (Case Study based on Legal Documents of the Institute of 

Pedology, Agrochemistry and Soil Protection “Nicolae Dimo”). 

Conducător ştiinţific: BOLFOSU Andrei, asistent universitar, MA 

 GAIDEEC Alina, anul III, Principles of Terminological Equivalence in 

Economic Discourse (Case Study based on Official Rental Property 

Documents). Conducător ştiinţific: BOLFOSU Andrei, asistent 

universitar, MA 

 PĂDUREAC Eugenia, anul III, Pragmatic Aspects of Documentation 

and  Legal Terminology Professional  Translation (Case Study based 

on Translated Texts at the Translation Bureau “Intralex”). Conducător 

ştiinţific: BOLFOSU Andrei, asistent universitar, MA 

 RĂBDĂU Irina, anul III, Procedure and Difficulties in Translating 

Specialized Texts (Case Study based on Documents issued by the 

Institute of Ecology of the ASM). Conducător ştiinţific: BOLFOSU 

Andrei, asistent universitar, MA 

 RUDENCO Natalia, anul III, Applying Terminological Databases in 

Specialized Texts Translation (Case Study based on Texts Translated 

during the Practical Training). Conducător ştiinţific: BOLFOSU 

Andrei, asistent universitar, MA 

Concluzii 
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Secţia: TRADUCEREA ŞI TEXTOLOGIA GERMANĂ 

26 aprilie 2013, aula 406, ora 11.00 

 

Moderatori:  ŢURCANU Ala, masterand, anul II 

                       KRIVOTUROV Iurii, dr. conf.univ.  

 

Comunicari: 

 CORLĂTEANU Iuliana, anul III, Einige Überlegungen über die 

Tätigkeit des Fachübersetzers (Fallstudie anhand der übersetzten Texte 

aus dem Bereich Medizin). Conducător ştiinţific: KRIVOTUROV Iurie, 

conf. univ. dr. 

 GAIDARJI Natalia, anul III, Die Übersetzungsprobleme von 

wirtschaftlichen Texten des erweiterten Interesses  (Fallstudie anhand 

des während des Praktikums übersetzten Materials). Conducător 

ştiinţific: KRIVOTUROV Iurie, conf. univ. dr. 

 GHILEŢCHI Diana, anul III, Einige Überlegungen  über die Tätigkeit 

des Fachübersetzers (Fallstudie anhand der Erfahrung während des 

Praktikums im Übersetzungsbüro “Intralex”) Conducător ştiinţific: 

KRIVOTUROV Iurie, conf. univ. dr. 

 SÎRGHI Ana, anul III, Besonderheiten der Übersetzungen von 

ökonomischen und juristischen Texten (Fallstudie anhand der 

Dokumentation in der  Personalabteilung). Conducător ştiinţific: 

KRIVOTUROV Iurie, conf. univ. dr. 

 MARIAN Elena, masterand, anul II, Komparative  Analyse  der  

semantischen  Felder  von Verben  der “Bewegung” (Anhand der 

deutschen  und rumänischen Literatur). Conducător ştiinţific:  

KRIVOTUROV Iurie, conf.univ.,dr. 

 ŢURCANU Ala, masterand, anul II,  Hermeneutik  der künstlerischen 

Bilder  in der deutschen Literatür. Conducător ştiinţific: 

KRIVOTUROV Iurie, conf. univ., dr.   

 BUMBU Natalia, anul III, Die (Auto)Evaluation der Übersetzungen 

(Fallstudie anhand der Entscheidungen des Oberen Gerichtshofes der 

RM). Conducător ştiinţific: LISNIC Aliona, lector superior, MA 

 FANARU Diana, anul III, Die Verwendung der  terminologischen 

Datenbank in der Übersetzung von Fachtexten (Fallstudie anhand der 

Übersetzung der Verordnung über die Verwaltung der Mittel in den 

Projekten). Conducător ştiinţific: LISNIC Aliona, lector superior, MA 

 LAZAR Cornelia, anul III, Die Übersetzungsbesonderheiten von 

juristischen Texten. (Fallstudie anhand des übersetzten Materials). 

Conducător ştiinţific: LISNIC Aliona, lector superior, MA 
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 BOTNARI Ana, anul III, Die semantische Analyse der politischen Rede  

auf Deutsch und rumänisch im übersetzerischen Aspekt (Fallstudie). 

Conducător ştiiţific: BEJENUŢĂ Natalia, lector superior MA 

 NEDELCO Tatiana, anul III, Die Besonderheiten des Simultan-und 

Konsekutivdolmetschens (Fallstudie anhand  (Fallstudie anhand der 

Erfahrung während des Praktikums im Übersetzungsbüro „Intralex“). 

Conducător ştiiţific: BEJENUŢĂ Natalia, lector superior MA 

Concluzii 

 

Secţia: LIMBA ŞI CIVILIZAŢIA ENGLEZĂ 

26 aprilie 2013, aula 401, ora 11.00 

 

Moderatori:  LEAŞOC Irina, anul II, Litere 

                      CHEIBAŞ Eleonora, lector superior 

 

Comunicari: 

 DZIUBENCO  Valeria, anul I, Why Do We Ask Questions? Conducător 

ştiinţific: GRIŢAC Tatiana, asistent universitar, MA 

 VASILIEVA Cristina, anul I, Gradable and Itensifying Adjectives. 

Conducător ştiinţific: GRIŢAC Tatiana, asistent universitar, MA 

 LEAŞOC Irina, anul II, The Scandianavian Influence on English 

Vocabulary. Conducător ştiinţific: GRIŢAC Tatiana, asistent 

universitar, MA 

 ARHIRII Anna, anul I, Humour around the World. Conducător 

ştiinţific: CHEIBAŞ Eleonora, lector superior 

 BEZEDICA Carolina, Southern Corea of Yesterday and  Nowadays. 

Conducător ştiinţific: Eleonora CHEIBAŞ, lector superior 

 MEŞINA Ana, anul I, The Activitz of Advertising a Product. 

Conducător ştiinţific: CHEIBAŞ Eleonora, lector superior 

 CHIHAI Oxana, anul I, The Best University of the World. Conducător 

ştiinţific: CHEIBAŞ Eleonora, lector superior 

 BUJAG Ana, anul I, Nations and Cultures. Conducător ştiinţific: 

CHEIBAŞ Eleonora, lector superior 

 EŞANU Galina, anul I, The Development of the Tourism in Moldova. 

Conducător ştiinţific: CHEIBAŞ Eleonora, lector superior 

 GAVRILIŢA Olga, anul I, Good Deads Generate Other Good Deads. 

Conducător ştiinţific: CHEIBAŞ Eleonora, lector superior 

 PARFENI Marina, anul I, Old English Poetry. Conducător ştiinţific: 

Ina COLENCIUC, lector superior, MA 

 CHIHAI Oxana, anul I, Romantic Age in English Literature. 

Conducător ştiinţific: COLENCIUC Ina, lector superior, MA 
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 ADAM Petru, anul I, Edgar Allan. Poet’s Life and Creative Activity. 

Conducător ştiinţific: COLENCIUC Ina, lector superior, MA 

Concluzii 

 

 

Secţia: LIMBA ENGLEZĂ APLICATĂ 

/  Ştiinţe Economice, Jurnalism,  Biomedicină/ 

26 aprilie 2013, aula 304, ora 11.00 

 

Moderatori: POPARCEA Mihai, anul I, Ştiinţe Economice 

                     PETREA Galina, lect. super., MA 

 

Comunicari: 

 CHIRICĂ Radu , anul I, Jurnalism, Mass Media and Human Rights 

Promotion. Conducător ştiinţific: PETREA Galina, asist.univ. 

 DICUSAR Dumitriţa, anul I, Jurnalism, Ethical Aspects: Censure in 

Mass Media. Conducător ştiinţific: PETREA Galina, asist.univ. 

 POPARCEA Mihai, anul I, Ştiinţe Economice, Federal Reserve 

System. Conducător ştiinţific: DIMO Olga, lector superior MA 

 ANTONIUC  Victoria, anul I, Ştiinţe Economice, Infection Control in 

the Cosmetology  Industry. Conducător ştiinţific: DIMO Olga, lector 

superior MA 

 ŞARPE Aurelia, anul I, Biomedicină, Cancer lits Prevention. 

Conducător ştiinţific: RUSU Alexandra, asist.univ. MA 

 CĂLDARE Igor, anul I, Informatică şi Inginerie, Onlline Games and 

Online Comunities. Conducător ştiinţific: BOLFOSU Andrei, asistent 

universitar, MA 

 BÎZGU Daniela, anul I, Informatică şi Inginerie, Social Networks. 

Conducător ştiinţific: BOLFOSU Andrei, asistent universitar, MA 

 POPA Alexandru, anul I, Informatică şi Inginerie, Search Engines. 

Conducător ştiinţific: BOLFOSU Andrei, asistent universitar, MA 

 COBAN Constantin, anul I, Ştiinţe Economice, Chişinău Airport – 

Reality and Future. Conducător ştiinţific: CERNENCO Elena, lector 

superior 

 TODIŢA Adina, anul I, Ştiinţe Economice, Modova’s Attractive Places 

for tourists: Old Orhei and Saharna. Conducător ştiinţific: 

CERNENCO Elena, lector superior 

 POPARCEA Ion, anul I, Ştiinţe Economice, New York Stock Exchange. 

Conducător ştiinţific: DIMO Olga, lector superior, MA 

 GUJA Diana, anul I, Jurnalism, Freedom of Press Issues. Conducător 

ştiinţific: PETREA Galina, asist.univ. 
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 DODI Ion,anul I, Psihologie şi Asistenţă Socială,  Machines and 

Reasoning. The Play of Mimicry Conducător ştiinţific: BOLFOSU 

Andrei, asistent universitar, MA 

Concluzii 

 

Secţia: JURNALISM 

26 aprilie 2013, aula 405, ora 11.00 

 

Moderatori:    ARTENE Marina, anul III                                                                                                                               

MAXIM Dumitru, lector superior 

 

Comunicari: 

 ARTENE Marina, anul III, Televiziunea în contextul mediilor de 

comunicare. Studiu comparativ: ”Prime TV” şi ”Jurnal TV”. 

Conducător ştiinţific: BOHANŢOV Alexandru, conferenţiar 

universitar, dr. 

 BORŞ Doina, anul III, Televiziunea în contextul mediilor de 

comunicare. Studiu de caz: ”TV Elita”. Conducător ştiinţific: POIATĂ 

Svetlana, lector superior 

 BREGA Ecaterina, anul III, Radioul în era comunicării digitale. Studiu 

de caz: postul de radio ”Fresh FM”. Conducător ştiinţific: MAXIM 

Dumitru, lector superior 

 CEBANU Alina, anul III, Jurnalismul de informare: de la teorie la 

practică. Studiu de caz: Săptămînalul ”Literatura şi arta”. Conducător 

ştiinţific: LAZĂR Ludmila, conferenţiar universitar, dr. 

 GALBUR Radu, anul III, Genuri şi formate TV. Studiu de caz: ştirile 

sportive de la”Publika TV”. Conducător ştiinţific: BOHANŢOV 

Alexandru, conferenţiar universitar, dr. 

 Ecaterina GÂNDEA, anul III, Speciile redacţionale ale jurnalismului 

cultural. Studiu de caz: portalul cultural ”ArtInfinit”. Conducător 

ştiinţific: BOHANŢOV Alexandru, conferenţiar universitar, dr. 

 IZBAŞ Victoria, anul III, Radioul în era comunicării digitale. Studiu de 

caz: departamentul actualităţi de la postul naţional „Radio Moldova 

1”. Conducător ştiinţific: BOHANŢOV Alexandru, conferenţiar 

universitar, dr. 

 JEMNĂ Olesea, anul III, Radioul în era comunicării digitale. Studiu de 

caz: Grila de emisie a postului ”Radio 21”. Conducător ştiinţific: 

POIATĂ Svetlana, lector superior  

 LUCA Nastea, anul III, Radioul în era comunicării digitale. Studiu de 

caz: postul naţional ”Radio Moldova 1”. Conducător ştiinţific: 

MAXIM Dumitru, lector superior 
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 MÎNZĂRARI Mircea, anul III, Jurnalismul de informare: de la teorie 

la practică. Studiu de caz în baza materialelor de la Săptămînalul 

”Literatura şi Arta”. Conducător ştiinţific: MAXIM Dumitru, lector 

superior 

 MUSTEAŢA Alexei, anul III, Radioul în era comunicării digitale. 

Specificul emisiunilor de divertisment. Conducător ştiinţific: POIATĂ 

Svetlana, lector superior 

 OBREJNIC Diana, anul III, Jurnalismul de informare: de la teorie la 

practică. Studiu de caz: Cotidianul ”Adevărul”.  Conducător ştiinţific: 

BOHANŢOV Alexandru, conferenţiar universitar, dr. 

 RAILEANU Mariana, anul III, Speciile redacţionlae ale jurnalismului 

cultural. Studiu de caz: Săptămînalul ”Literatura şi Arta”. Conducător 

ştiinţific: BOHANŢOV Alexandru, conferenţiar universitar, dr. 

 RUSANOVSKI Elena, anul III, Jurnalismul de informare: de la teorie 

la practică. Studiu de caz: postul de televiziune ”Prime TV”. 

Conducător ştiinţific: BOHANŢOV Alexandru, conferenţiar 

universitar, dr. 

 TUDOREANU Elena, anul III, Radioul în era comunicării digitale. 

Studiu de caz: postul de radio ”Plai”. Conducător ştiinţific: POIATĂ 

Svetlana, lector superior  

 ŢUGULSCHI Daniela, anul III, Modalităţi de abordare a tematicii 

sociale în mass-media. Studiu de caz: postul de radio ”Jurnal FM”. 

Conducător ştiinţific: BOHANŢOV Alexandru, conferenţiar 

universitar, dr. 

Сoncluzii 

 

Secţia: RELAŢII PUBLICE ŞI PUBLICITATE 

26 aprilie 2013, aula 308, ora 11.00 

 

Moderatori:      MAXIMCIUC Eugenia, masterandă                                                                                                                                                                                                                                                             

LAZĂR Ludmila, conferenţiar universitar, dr. 

 

Comunicari: 

 DOBROVOLSKI Anastasia, anul III,  Publicitatea. Tehnici şi strategii. 

Studiu de caz: Agenţia Public Media Group. Conducător ştiinţific: 

LAZĂR Ludmila, conferenţiar universitar, dr. 

 CULEV Daniela, anul III, Promovarea business-ului hotelier în spaţiul 

online. Conducător ştiinţific: LAZĂR Ludmila, conferenţiar 

universitar, dr. 
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 PETRUŞCĂ Ion, anul III, Relaţiile publice în spaţiul online. Studiu 

comparativ: Săptămînalul ”Literatura şi Arta” şi portalul cultural 

”ArtInfinit”. Conducător ştiinţific: MAXIM Dumitru, lector superior 

 PORAICO Stanislav, anul III, Relaţiile publice în instituţiile de cult. 

Conducător ştiinţific: LAZĂR Ludmila, conferenţiar universitar, dr. 

 SOLOVIOV Ruslan, anul III, Скрытая реклама как метод 

продвижения товаров. Тематическое исследование на основе 

материалов газеты ”Vitrina”. Conducător ştiinţific: LAZĂR 

Ludmila, conferenţiar universitar, dr. 

 STENJIŢCHI Maxim, anul III, Жанры культурной журналистики. 

Тематическое исследование на основе материалов газеты ”Media 

Reserve” SRL (ANTENA).Conducător ştiinţific: AGADJANEAN 

Rafael, lector superior 

 ŞUPAC Marina, anul III,  Жанры культурной журналистики. 

Тематическое исследование на основе материалов из журнале 

”Aquarelle” и газеты ”Puls”. Conducător ştiinţific: LAZĂR Ludmila, 

conferenţiar universitar, dr. 

 ŢURCAN Ana, anul III, Publicitatea în cadrul radioului local. Studiu 

de caz: postul de radio ”Europa Plus”. Conducător ştiinţific: MAXIM 

Dumitru, lector superior 

 BEGLIŢĂ Tatiana, masterandă, Tradiţie şi inovaţie în audiovizualul 

din Republica Moldova. Conducător ştiinţific: LAZĂR Ludmila, 

conferenţiar universitar, dr. 

 BORDIAN Ion, masterand,  Comunicarea subliminală şi rolul ei în 

publicitate. Studiu de caz. Conducător ştiinţific: LAZĂR Ludmila, 

conferenţiar universitar, dr. 

 CATANOI Alina, masterandă,  Imaginea politicianului.Vestimentaţia. 

Conducător ştiinţific: LAZĂR Ludmila, conferenţiar universitar, dr. 

 GAVRILIUC Angela, masterandă, Fenomenul violenţei reflectat în 

mass media şi impactul său asupra publicului. Conducător ştiinţific: 

LAZĂR Ludmila, conferenţiar universitar, dr. 

 MAXIMCIUC Eugenia, masterandă, Psihologia comunicării în 

relaţiile publice. Conducător ştiinţific: LAZĂR Ludmila, conferenţiar 

universitar, dr. 

 ŢURCANU Ecaterina, masterandă, Campania de lansare a unui 

produs. Studiu de caz. Conducător ştiinţific: BOHANŢOV Alexandru, 

conferenţiar universitar, dr. 

Concluzii 
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Secţia: COMUNICARE ŞI NEW MEDIA 

26 aprilie 2013, aula 309, ora 11.00 

 

Moderatori:    MARTÎNIUC Adriana, anul III                                                                            

                         BOHANŢOV Alexandru, conferenţiar universitar, dr. 

 

 CRASILIOVA Ecaterina, anul III, Журналистика и new media. 

Тематическое исследование на основе материалов портала 

“Barcode magazine”. Conducător ştiinţific: Rafael AGADJANEAN 

Alexandru, lector superior 

 CREIŢA Albina, anul III, Jurnalismul şi noile media. Studiu de caz: 

portalul cultural ”ArtInfinit”. Conducător ştiinţific: MAXIM Dumitru, 

lector superior 

 FEDELEŞ Igor, anul III, СМИ в контексте глобализации. 

Тематическое исследование на основе материалов из газеты 

”Vitrina”. Conducător ştiinţific: LAZĂR Ludmila, conferenţiar 

universitar, dr. 

 LUCASEVICI Anastasia, anul III, СМИ в контексте глобализации. 

Тематическое исследование по материалам радио «Prime FM». 

Conducător ştiinţific: MAXIM Dumitru, lector superior 

 MARTÎNIUC Adriana, anul III, Specificul problematicii sociale în 

mass-media. Conducător ştiinţific: LAZĂR Ludmila, conferenţiar 

universitar, dr. 

 NEICOVCENA Natalia, anul III, Интервью в электронной прессе и 

на телевидение. Сравнительный анализ: портал «ArtInfinit» и 

телеканал «Eni Ai». Conducător ştiinţific: MAXIM Dumitru, lector 

superior 

 STOIAN Igor, anul III, Jurnalismul şi noile media. Studiu de caz: 

portalul de ştiri „UNIMEDIA”. Conducător ştiinţific: MAXIM 

Dumitru, lector superior 

 VIŞTAC Andrei, anul III,   Актуальные перспективы  социальной 

коммуникации. Тематическое исследование по материалам «Radio 

Poli Disc – Русское Радио». Conducător ştiinţific: LAZĂR Ludmila, 

conferenţiar universitar, dr. 

 BRUMA Cristina, anul II,  Prezentatorul de televiziune. Evoluţia 

preofesiei în Republica Moldova. Conducător ştiinţific: LAZĂR 

Ludmila, conferenţiar universitar, dr. 

 HANGAN Elena, anul II, Etica jurnalistică în spaţiul anglo-saxon: 

probleme şi dileme. Conducător ştiinţific: LAZĂR Ludmila, 

conferenţiar universitar, dr. 
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 STERNIŢCHI Olga, anul II,  Condiţia jurnalistului din Republica 

Moldova: iluzii şi provocări. Conducător ştiinţific: LAZĂR Ludmila, 

conferenţiar universitar, dr. 

 TĂVĂLUC Ina, anul II, Viitorul presei în viziunea mediogilor. 

Conducător ştiinţific: LAZĂR Ludmila, conferenţiar universitar, dr. 

 GALBUR Roman, anul II, Potenţialul persuasiv al comunicării. Studiu 

de caz. Conducător ştiinţific: LAZĂR Ludmila, conferenţiar 

universitar, dr.  

Concluzii 

 

Secţia: L’UNIVERSALISATION 

de la LITTÉRATURE VIA la TRADUCTION 

26 aprilie 2013, aula 403, ora 11.00 

 

Modérateurs : MANOLI Ion, prof. univ., dr. hab.   

                          LEORDA Natalia, anul II, Masterat. 

 

Comunicari: 

 LEORDA Natalia, anul II Masterat,  L’universalisation de l’œuvre 

poétique de Grigire Vieru via sa traduction en français. Conducător 

ştiinţific: GUŢU Ana, prof. univ. dr.   

 BALŢATU Pauniţa, anul II Masterat, Les poètes français 

d’aujourd’hui dans l’univers philologique moldave : vulgarisation et 

traduction. Conducător ştiinţific: MANOLI Ion, prof. univ., dr. hab.   

 GROZA Liliana, anul II Masterat, La fatalité à travers les siècles : de 

Racine à Zola. Conducător ştiinţific: PRUS Elena, prof. univ., dr. hab. 

 TRIFAN Ana-Maria, anul II Licenţă, Mo Yan lu et discuté par le 

lecteur roumain. Conducător ştiinţific: MANOLI Ion, prof. univ., dr. 

hab.   

 BONDARI Ana, anul III Licenţă, La traduction de la correspondance 

officielle (étude de cas en base des lettres officielles 

françaises/roumaines). Conducător ştiinţific: RÂBACOV Ghenadie, 

lect. sup. univ., drd. 

 RUSU Ludmila, anul III Licenţă, L’activité du traducteur au sein des 

ONGs (étude de cas en base des documents de l’Association „Etnos”). 

Conducător ştiinţific: RÂBACOV Ghenadie, lect. sup. univ., drd. 

 CARP Marina, anul III Licenţă, Traduire les documents des ONGs 

(étude de cas axé sur les textes de l’Association „Bria-Vis”). 

Conducător ştiinţific: RÂBACOV Ghenadie, lect. sup. univ., drd. 
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 POPESCU Cristina, anul III Licenţă, Difficultés lexico-grammaticales 

dans la traduction de différents types de certificats. Conducător 

ştiinţific: RÂBACOV Ghenadie, lect. sup. univ., drd. 

 LEORDA Constanţa, anul III Licenţă, L’(auto)évaluation des 

traductions (étude de cas en base des textes traduits pendant le stage 

professionnel). Conducător ştiinţific: RÂBACOV Ghenadie, lect. sup. 

univ., drd. 

 CARP Iulia, anul II Licenţă, La Journée Internationale de la Poésie 

dans ma vie : sentiments, didactique, poétique. Conducător ştiinţific: 

MANOLI Ion, prof. univ., dr. hab. 

 SPATARI Tatiana, anul III Licenţă, Quelques réflexions sur l’activité 

du traducteur professionnel (étude de cas en base des textes traduits 

pendant le stage professionnel). Conducător ştiinţific: STRUGARI 

Lilia, lect. sup. univ., drd. 

 DRAGOMIR Doina, anul II Licenţă, gr. 26F. „Cămaşele”/« Les 

Chemises » de Grigore Vieru. Conducător ştiinţific: MANOLI Ion, 

prof. univ., dr. hab. 

 POPA Anastasia, anul II Licenţă, gr. 26F. Homar Khayyam dans la 

vision d’un/d’une étudiante en lettres. Conducător ştiinţific: MANOLI 

Ion, prof. univ., dr. hab. 

 COJUHARI Cristina, anul II Licenţă, gr. 26F. L’Absurde en nous et 

autour de nous : à la découverte de l’absurde en littérature. 

Conducător ştiinţific: MANOLI Ion, prof. univ., dr. hab. 

Concluzii 

 

Secţia: DE LA LANGUE DE SPÉCIALITÉ À LA TRADUCTION 

SPÉCIALISÉE 

26 aprilie 2013, aula 410, ora 11.00 

 

Modérateurs: RÂBACOV Ghenadie, lect. sup. univ., drd. 

                        BANICA Dorina, anul III Licenţă, gr. 34F. 

Comunicari: 

 CLIUCINICOVA Ludmila, anul II Masterat, gr. 42F. Les plus grandes 

plaidoiries de la France: entre la rhétorique et la justice. Conducător 

ştiinţific: GUŢU Ana, prof. univ. dr.   

 BANICA Dorina, anul III Licenţă, gr. 34F. Aspects pragmatiques de la 

traduction juridique (étude de cas en base des textes émis par la Police 

judiciaire française). Conducător ştiinţific: HOMETKOVSKI Ludmila, 

conf. univ. dr.  

https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&sqi=2&ved=0CEwQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.epi.asso.fr%2Frevue%2Farticles%2Fa0611b.htm&ei=xkdhUbjuBIfWswbsiYHAAg&usg=AFQjCNGUFqD57rjwvcnJUzUVElFMI2YSxw
https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&sqi=2&ved=0CEwQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.epi.asso.fr%2Frevue%2Farticles%2Fa0611b.htm&ei=xkdhUbjuBIfWswbsiYHAAg&usg=AFQjCNGUFqD57rjwvcnJUzUVElFMI2YSxw


62 

 CUJBĂ Irina, anul III Licenţă, gr. 34F. Types d’équivalences dans la 

traduction des textes juridiques. Conducător ştiinţific: RÂBACOV 

Ghenadie, lect. sup. univ., drd. 

 JELEAPOVA Elena, anul III Licenţă, gr. 34F. La traduction et la 

révision linguistique des textes de droit (en base des textes extraits de 

la Constitution de la République de Moldavie et du quotidien français 

„Journal officiel”). Conducător ştiinţific: HOMETKOVSKI Ludmila, 

conf. univ. dr.  

 ILINIŢCHI Mihaela, anul III Licenţă, gr. 34F. La traduction des 

déclarations et des procurations. Analyse des obstacles rencontrés. 

Conducător ştiinţific: HOMETKOVSKI Ludmila, conf. univ. dr. 

 PANCU Livia, anul III Licenţă, gr. 34F. Particularités de traduction 

des contrats de travail. Conducător ştiinţific: STRUGARI Lilia, lect. 

sup. univ., drd. 

 PLATON Nicoleta, anul III Licenţă, gr. 34F. Traduction des accords-

cadres: difficultés et solutions. Conducător ştiinţific: HOMETKOVSKI 

Ludmila, conf. univ. dr.  

 SCRIPLIUC Mihaela, anul III Licenţă, gr. 34F. Difficultés de 

traduction des diplômes et des dossiers d’études. Conducător ştiinţific: 

STRUGARI Lilia, lect. sup. univ., drd. 

 SUGAC Nicoleta, anul III Licenţă, gr. 34F. La traduction des actes 

officiels émis par le Ministère de l’Intérieur de la République de 

Moldavie. Conducător ştiinţific: RÂBACOV Ghenadie, lect. sup. univ., 

drd. 

 TACU Tatiana, anul III Licenţă, gr. 34F. Problématique de la 

traduction juridique (étude de cas en base des traités et contrats 

français et roumains). Conducător ştiinţific: HOMETKOVSKI 

Ludmila, conf. univ. dr. 

 UNTU Ana, anul III Licenţă, gr. 34F. Traduction assermentée 

d’attestations: procédure, difficultés (étude de cas). Conducător 

ştiinţific: STRUGARI Lilia, lect. sup. univ., drd. 

 DOBRENCO Rodica, anul III Licenţă, gr. 34F. Spécificités de 

traduction des papiers personnels (étude de cas). Conducător ştiinţific: 

STRUGARI Lilia, lect. sup. univ., drd. 

 DONOAGA Ciprian, anul III Licenţă, gr. 34F. Difficultés de traduction 

de la terminologie bancaire. Conducător ştiinţific: RÂBACOV 

Ghenadie, lect. sup. univ., drd. 

 ZABULICA Mariana, anul III Licenţă, gr. 34F. La traduction et la 

révision linguistique des textes de droit (en base des documents de la 

législation civile autochtone et de l’étranger). Conducător ştiinţific: 

HOMETKOVSKI Ludmila, conf. univ. dr. 
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 CIOBANU Marina, anul III Licenţă, gr. 34F. La traduction des 

documents de la Cour Constitutionnelle de la République de Moldavie. 

Conducător ştiinţific: STRUGARI Lilia, lect. sup. univ., drd. 

Concluzii  

 

Ședința de încheiere a lucrărilor conferinței la nivel de facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  
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FACULTATEA ISTORIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 

Secția MOLDOVA: HISTORY, GOVERNMENT AND POLITICS 

Conferință prin Skype 

23 aprilie 2013, Sala Polivalentă de Lectură Nr.2, DIB ULIM 

 
Moderatori: Andrei NIRȘA, an II, Masterat Studii regionale 

                Lauren SHUMATE, Masterat, USFSP  

        Larisa PATLIS, asist. univ., MA  

        Judithanne SCOURFIELD MCLAUCHLAN,   

        conf.univ., dr., USFSP 

   

16.00 – 1 .00 Comunicări 

 

 Patricia CALVO-JASHKE, anul II, Moldova’s Political Party System  

(Conducător ştiinţific: conf. univ., dr. Judithanne SCOURFIELD 

MCLAUCHLAN) 

 Erica GORDON, anul II, Campaigns and Elections in Moldova 

(Conducător ştiinţific: conf. univ., dr. Judithanne SCOURFIELD 

MCLAUCHLAN) 

 Royale HEART-OAKES, anul IV, The Role of NGOs in Combatting 

Human Trafficking in Moldova (Conducător ştiinţific: conf. univ., dr. 

Judithanne SCOURFIELD MCLAUCHLAN) 

 Kendel MOTT, anul IV, Gay Rights in Moldova (Conducător ştiinţific: 

conf. univ., dr. Judithanne SCOURFIELD MCLAUCHLAN) 

 Sebastian OSORIO, anul III, Identity in Moldova (Conducător ştiinţific: 

conf. univ., dr. Judithanne SCOURFIELD MCLAUCHLAN) 

 Lauren SHUMATE, anul I MA, Judicial Independence and the Rule of 

Law: Assessing Justice Sector Reforms in Serbia and Moldova 

(Conducător ştiinţific: conf. univ., dr. Judithanne SCOURFIELD 

MCLAUCHLAN) 

 Jared SMITH, anul IV, International Law Enforcement and the 

Prosecution of Human Trafficking in Moldova (Conducător ştiinţific: 

conf. univ., dr. Judithanne SCOURFIELD MCLAUCHLAN) 

 Marissa WYANT, anul III, Moldova’s Path to Accession to the 

European Union (Conducător ştiinţific: Dr. conf., Judithanne 

SCOURFIELD MCLAUCHLAN) 

  

18.00-18-30 Concluzii 

 

 



65 

Secţia ISTORIE și AFACERI INTERNAȚIONALE 

26 aprilie 2013, Mediateca 

 

Moderatori: : Zoreana MUŢAC, anul III, RI. 

          Pavel PARASCA,  prof. univ., dr. hab. 

                      

10.30 – 15.00 Comunicări 

 

 Maia MILEAC, anul III, Facultatea Istorie şi Etnopedagogie, U.P.S. 

„Ion Creangă”. Patrimoniul Cultural al raionului Glodeni – între 

cunoaștere și valorificare  (cond. șt.: conf. univ., dr. Sergiu 

MUSTEAȚĂ) 

 Maria RADCENCO (Мария Радченко), Исторический Факультет, 

Московский государственный областной гуманитарный институт 

(МГОГИ). Образ Крестовых походов в современности (научн. 

рук.: доц. О. Ю. Бухаренкова) 

 Irina GURDIŞ, anul II, RI. Ştefan cel Mare în apărarea creştinismului 

(cond.  şt: prof. univ., dr. hab. Pavel PARASCA) 

 Alexandra JIGARIOVA (Александра Жигарева), Исторический 

Факультет, МГОГИ. Штефан III – защитник православия (научн. 

рук.: проф. В.Ф.Марухин) 

 Zoreana MUŢAC, anul III, RI. Молдавско-литовские отношения на 

рубеже XV-XVI вв.   (cond.  şt: prof. univ., dr. hab. Pavel PARASCA) 

 Evghenii ZEATCOVSCHI, anul I, RI. Польская проблема во 

внешней политике России во второй половине XVII века (cond. şt: 

lect. univ. Vitalie PLEŞCA) 

 Ecaterina CUŢENCO (Екатерина Куценко), Исторический 

Факультет, МГОГИ. Период женского Султаната в истории 

османской империи (научн. рук.: доц. О. Ю. Бухаренкова) 

 Tatiana ROTARI, anul I, RI. Воина за независимость США и 

меркантелисткая политика Великобритании (cond. şt: lect. univ. 

Vitalie PLEŞCA) 

 Daria SPÎNU, anul I, RI. Внешняя политика Италии в период 

объединения в единое государство (cond. şt: lect. univ. Vitalie 

PLEŞCA) 

 Diana ROIC, an II, RI. Geneza Japoniei moderne: reforme şi 

reformatori în era Meiji (cond. şt.: conf. univ., dr. Ludmila COADĂ) 

 Roman BOICIUC (Роман Бойчук), III курс, Факультет истории, 

политологии и международных отношений, Черновицкий 

Национальный Университет им. Ю. Федьковича. Русский клуб" в 

http://chnuf.univerlife.com/history/
http://chnuf.univerlife.com/history/
http://chnuf.univerlife.com/
http://chnuf.univerlife.com/
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австрийском парламенте: формы и методы деятельности 

(научн. рук.: доц. Ганна Скорейко) 

 Ilia GUDÎMENCO (Илья Гудыменко), Исторический Факультет, 

МГОГИ. Общество и власть. Сопротивление Советскому 

режиму 1920-1941г. (научн. рук.: доц. Л.Н. Аксенова) 

 Bogdan BEISIUC (Богдан Бейсюк), III курс, Факультет истории, 

политологии и международных отношений, Черновицкий 

Национальный Университет им. Ю. Федьковича. 

Институциональное оформление коммунистического движения 

на Западной Украине: внутренние и внешние факторы (научн. 

рук.: доц. Ганна Скорейко) 

 Irina ZACUTII (Ирина Закутий), IV курс, Факультет истории, 

политологии и международных отношений, Черновицкий 

Национальный Университет им. Ю. Федьковича. Евгений 

Петрушевич – невольный украинский диктатор (научн. рук.: доц. 

Ганна Скорейко) 

 Taras PEATNICIUC (Тарас Пятничук), III курс, Факультет 

истории, политологии и международных отношений, Черновицкий 

Национальный Университет им. Ю. Федьковича. Мы даже не 

знали, что где-то война: особенности будничной жизни 

буковинцев в период Второй мировой войны (научн. рук.: доц. 

Ганна Скорейко) 

 Ilia CEDOLUMA (Илия Чедолума), III курс, Факультет истории, 

политологии и международных отношений, Черновицкий 

Национальный Университет им. Ю. Федьковича. Взаимо-

отношения буковинского населения с румынскими властями в 

период Второй мировой 0войны (научн. рук.: доц. Ганна 

Скорейко) 

 Alexandru ŞAVGA, anul III, Facultatea Istorie şi Etnopedagogie, 

U.P.S. „Ion Creangă”.  Doctrina germană a statului de drept (cond. șt.: 

Olesea COJOCARU) 

15.00-15-30 Concluzii 

15.30-16.30 Şedinţa de încheiere a lucrărilor conferinţei la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  
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Secţia RELAŢII ITERNAŢIONALE ŞI SECURITATE GLOBALĂ 

26 aprilie 2013, aula 709 

 

Moderatori:  Cristina CHERMAN, anul III, RI 

        Viorica ŢÎCU, lect. univ. 

 

10.30– 15.00 Comunicări 

 

 Ana ROBU, anul II, RI. Diplomaţia lui Nicolae Titulescu (cond. şt: 

lect. univ. Vitalie PLEŞCA) 

 Chiril DIDENCO, anul II, RI. Aspecte definitorii ale diplomaţiei 

publice Web 2.0 a SUA la începutul secolului XXI (cond. şt: asist. univ. 

Rodica PANŢA). 

 Tatiana SAVIN, Programul de Masterat Studii regionale, an II. Grupul 

G8 în politica mondială: rol şi activitate (cond. şt.: conf. univ., dr. 

Ludmila COADĂ) 

 Mariana CARACADA, anul III, RI. Strategii şi politici militare: Studiu 

comparativ pentru Suedia, Muntenegru şi Serbia (cond. şt: lect. univ. 

Viorica Ţîcu) 

 Nicolae MUNTEANU, anul III, RI. Redefinirea conceptului strategic 

al NATO în anii ’90 ai secolului XX (cond. şt: conf. univ., dr. Octavian  

ŢÎCU). 

 Vladimir SAVIN, anul III, RI. Политика безопасности США в 

период администрации Дж. У. Буша (cond. şt.: asist. univ. Larisa 

PATLIS). 

 Victor IZMAN, anul III, RI. NATO, arma nucleară şi controlul 

armelor (cond. şt: lect. univ. Viorica ŢÎCU). 

 Grigore NICORICI, anul III, RI. Cooperarea NATO-Rusia prin prisma 

Parteneriatului pentru Pace (cond. şt: lect. univ. Viorica ŢÎCU). 

 Oleg JEKOV, anul II, RI. Мягкая сила во внешней политике 

Российской Федерации (cond. şt: asist. univ. Rodica PANŢA) 

 Maia CUCEAIDZE, Programul de Masterat Studii regionale, an II. 

Война 2008 года как открытая фаза длительного латентного  

давления Российской Федерации на Грузию (cond. şt: conf. univ., dr. 

Octavian  ŢÎCU). 

 Larisa SMOLENSCHI, Programul de Masterat Studii regionale, an II. 

Influenţa factorilor externi asupra Caucazului de Sud (cond.  şt.: conf. 

univ., dr. Ludmila COADĂ) 

 Olga CARP, Programul de Masterat Studii regionale, an I. Грузия 

2012: Демократия, выборы и смена режима (cond.  şt.: conf. univ., 

dr. Ludmila COADĂ) 
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 Alexandr CORINENCO, Programul de Masterat Studii regionale, an II. 

Роль США в создании единой Европы (cond. şt: conf. univ., dr. 

Octavian  ŢÎCU). 

 Iulia RUSHICA, anul III, RI. Польский опыт евроинтеграции (cond. 

şt: asist. univ. Larisa PATLIS).  

 Timur SHUVALOV, anul III, RI. Стратегия ЕС в борьбе с 

международным терроризмом (cond. şt: asist. univ. Larisa 

PATLIS). 

 Mihai VICOLAS, Programul de Masterat Studii regionale, an II. 

Uniunea Europeană şi conflictele îngheţate din vecinătatea estică 

(cond.  şt.: conf. univ., dr. Ludmila COADĂ) 

 Ana BOGDAN, Programul de Masterat Studii regionale, an I. 

Изменение идеологии внешней политики Китая (cond.  şt: conf. 

univ., dr. Octavian  ŢÎCU). 

 Doina BATRÎNAC, Programul de Masterat Studii est-asiatice 

moderne, Universitatea Goethe, Frankfurt pe Main. China-Belarus: 

What is the through in this Relation? (cond.  şt.: conf.univ., dr. Viorelia 

Moldovan-Bătrânac) 

 Alina BLAJEN, an. III, RI. Primăvara arabă siriană şi reacţia 

internaţională (cond. şt.: conf. univ., dr. Ludmila COADĂ 

 Ştefania GAITAN, anul I, specializarea Studii de Securitate, Facultatea 

de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, 

Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu.  Educaţia democratică - o 

garanţie a securităţii umane (cond. şt: conf. univ., dr. Eugen 

STRĂUŢIU) 

15.00-15-30 Concluzii 

15.30-16.30 Şedinţa de încheiere a lucrărilor conferinţei la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  
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Secţia REPUBLICA MOLDOVA  

ÎN CONTEXTUL POLITICILOR INTERGAŢIONISTE  

ŞI DE SECURITATE REGIONALĂ 

26 aprilie 2013, aula 716 

 

Moderatori: Larisa SMOLENSCHI, an II, Masterat Studii regionale 

                     Rodica PANŢA, asist. univ., MA 

 

10.30– 15.00 Comunicări 

 

 Ion PÎNZARI, anul II, RI. Statalitatea Republicii Moldova între 

realităţi politice şi proiecţii geopolitice (Cond.  şt: asist. univ. Rodica 

PANŢA) 

 Mihaela CIOBANU, an I, RI. Imaginea liderului politic post-sovietic: 

Mircea Snegur (cond.  şt.: conf.univ., dr. Ludmila COADĂ) 

 Ana GORBEI, an. I, RI. Moldova 2009: Revolta tinerilor şi schimbarea 

regimului (cond.  şt.: conf.univ., dr. Ludmila COADĂ) 

 Oleg CUPCEANU, an II, RI. Cazul „Pădurea Domnească” şi 

consecinţele lui asupra sistemului judiciar din Republica Moldova 

(cond. şt.: conf. univ., dr. Mihai CERNENCU)  

  Cristina CROITOR, anul III, RI. Serviciul militar prin contract în 

Republica Moldova  (cond. şt: lect. univ. Viorica ŢÎCU).  

 Tatiana STURZA, an. I, RI. Fenomenul migraţiei în Republica 

Moldova (cond. şt.: conf. univ., dr. Ludmila COADĂ) 

 Diana UL ISLAM, anul III, RI. Statutul imigranţilor conform 

legislaţiei Republicii Moldova  (cond. şt: prof. univ., dr.hab. Pavel 

PARASCA) 

 Andriana CARPOV, anul III, specializarea Ştiinţe Politice, Facultatea 

de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, 

Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu. Partidele politice în Transnistria 

(cond. şt: conf. univ., dr. Eugen STRĂUŢIU) 

 Cristina NICA, an. I, RI. Separatismul transnistrian şi războiul de pe 

Nistru în retrospectivă (cond. şt.: conf. univ., dr. Ludmila COADĂ) 

 Timur LUCHIN, anul II, Masterat, Universitatea AȘM. Caracterul 

conflictului Transnistrean. Repere teoretico-metodologice şi aspecte 

geopolitice  

 Cristina CHERMAN, anul III, RI. Conflictul transnistrian: sursă de 

instabilitate pentru Republica Moldova (cond. şt: asist. univ. Rodica 

PANŢA) 

 Mihai DANILESCU, anul III, RI. Strategii de negociere în cadrul 

conflictului transnistrian (cond. şt: asist. univ. Rodica PANŢA) 
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 Mihail BICOS, anul II, specializarea Ştiinţe Politice, Facultatea de 

Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Universitatea 

„Lucian Blaga”, Sibiu. Republica Moldova între Est si Vest (cond. şt: 

conf. univ., dr. Eugen STRĂUŢIU) 

 Olesea NICOLAU, an. III, RI. Misiunea permanentă a Republicii 

Moldova pe lângă ONU: probleme abordate (cond. şt.: conf. univ., dr. 

Ludmila COADĂ) 

 Victoria MAXIM, anul III, RI. Dinamica parteneriatului Moldova - 

NATO (cond. şt: conf. univ., dr. Ludmila TIHONOV). 

 Victor MOLDOVANU, anul III, RI. Cooperarea Republicii Moldova 

cu Uniunea Europeană în domeniul securităţii energetice (cond. şt: 

lect. univ. Viorica ŢÎCU). 

 Cristina SMOLENSCHI, an III, RI. Republica Moldova şi UE in 

procesul de liberalizare a regimului de vize: realizări şi perspective 

(cond.  şt.: conf.univ., dr. Ludmila COADĂ) 

 Mariana TIMOFTI, an II, RI. Ajutorul financiar al UE acordat 

Republicii Moldova (cond. şt.: conf. univ., dr. Mihai CERNENCU) 

 Oleg CARAPIREA, anul III, RI. Сотрудничество Республики 

Молдова с ЕВРОПОЛ-ОМ (cond. şt: asist. univ. Larisa PATLIS). 

 Roman GAIDĂU, anul III, RI. Moldova şi Organizaţia Cooperării 

Economice a Mării Negre. (cond. şt: conf. univ., dr. Octavian  ŢÎCU). 

 Elena CALANCEA, anul III, RI. Relaţiile diplomatice moldo-

ucrainene după 20 de ani: realităţi şi perspective (cond. şt: conf. univ., 

dr. Octavian  ŢÎCU). 

 Roman URSACHI, anul III, RI. Cooperarea bilaterală dintre 

Republica Moldova şi Republica Coreea (cond. şt: conf. univ., dr. 

Ludmila TIHONOV). 

 Andrei NIRŞA, Programul de Masterat Studii regionale. 

Энергетическая небезопасность Республики Молдова: проблемы и 

перспективы (cond. şt.: conf. univ., dr. Mihai CERNENCU) 

15.00-15-30 Concluzii 

15.30-16.30 Şedinţa de încheiere a lucrărilor conferinţei la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  
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FACULTATEA PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

Secţia PSIHOLOGIA PERSOANEI  

ȘI PSIHOLOGIA PEDAGOGICĂ 

 

Moderatori: MORARU Ina, lect.univ. 

BALODE Neli, asist.univ.    

CLIVADĂ Alexandru, lect.univ. 

    

29 aprilie  2013, 13.00-17.00, aula  342 

 AILOI Cristina, „Manifestarea combativităţii la ostaşii în termen în 

funcţie de specialitatea militară ,(Coordonator ştiinţific:  lect.univ. 

MORARU Ina)   

 BALAN Cristina, «Încrederea în sine ca o condiţie a comunicării 

eficiente în cuplu” (Coordonator ştiinţific: asist.univ. LAZĂR 

Corina) 

 BUZA Cristina, „Particularităţile inteligenţei emoţionale a 

persoanelor care se ocupă cu Taekwon-do” (Coordonator ştiinţific:  

lect.univ. MORARU Ina) 

 COVRIG Victoria, „Intercunoaşterea ca o condiţie a încrederii 

dintre partenerii în cuplu”, (Coordonator ştiinţific: asist.univ. 

LAZĂR Corina) 

 EVDACOVA Valeria, „Accentuări de personalitate şi 

adaptabilitate a tinerilor ostaşi din Armata Naţională în primele 

luni de serviciu militar”,  (Coordonator ştiinţific:  dr., conf. univ. 

RUSNAC Svetlana) 

 FRIŢAC Eugen, „Направленность личности и акцентуации 

характера в старшем школьном возрасте”,  (Coordonator 

ştiinţific: lect.univ. ŞEVCENCO Oxana) 

 JORA Mihaela, „Rolul empatiei în diminuarea arderii emoţionale 

la asistentele medicale şi studenţi”,  (Coordonator ştiinţific:  

lect.univ. MORARU Ina) 

 NICOLAEVA- CURBANOVA Natalia, „Влияния акцентуаций 

характера личности на выбор профессии”, (Coordonator 

ştiinţific:  lect.univ. GODOROZEA Dina) 

 PORCIULEAN Ilona, „Субьективное переживание 

одиночества как фактор риска профессионального выгорания 

менеджеров”,  (Coordonator ştiinţific: lect.univ. ŞEVCENCO 

Oxana) 
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 Revenco Zinaida, „Valoarea pregătirii profesionale în sistemul 

axiologic al elevilor din ciclul liceal”,  (Coordonator ştiinţific:  dr., 

conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 ROŞCA Olga, „Particularităţile psihice intro- şi extraversiune în 

raport cu încrederea în sine la tinerii ostaşi”,  (Coordonator 

ştiinţific:  lect.univ. CLIVADĂ Alexandru) 

 SMÎNTÎNĂ Mariana, „Influenţa profilului psihoprofesional asupra 

reuşitei academice”,  (Coordonator ştiinţific:  lect.univ. 

ŞEVCENCO Oxana) 

 

30 aprilie  2013, 13.00-17.00, aula  342 

 TACU Ecaterina, „Influnţa muzicii grele asupra stărilor psihice”,  

(Coordonator ştiinţific:  lect.univ. MORARU Ina) 

 VARVARIUC- BEREGHICI Tatiana, „Гендерный аспект 

мотивов вступления в брак”,  (Coordonator ştiinţific:  lect.univ.   

GODOROZEA Dina) 

 DINCĂ Ionela, «Interrelaţia dintre stilul comportamental şi tipul 

de personalitate la cadrele didactice», (Coordonator ştiinţific: 

lect.univ. MORARU Ina)  

 HUIDU Nicolae, «Impactul deprivării emoţionale cu părinţii 

asupra laturii afective a tinerilor», (Coordonator ştiinţific: 

lect.univ. MORARU Ina)  

 DOGARU (Nanu) Ionela, «Rolul capacităţilori de comunicare şi 

organizare în atingerea succesului şcolar»(Coordonator ştiinţific:  

lect.univ. CLIVADĂ Alexandru) 

 POPESCU Paraschiva Mihaela, «Încrederea în sine şi adaptarea 

socială la studenţii de profil pedagogic», (Coordonator ştiinţific:  

lect.univ. CLIVADĂ Alexandru) 

 PRUNĂ Cristina, «Rolul modelelor educative în adaptarea școlară 

a elevilor de vîrstă şcolară mică», (Coordonator ştiinţific:  

CHILIMCIUC-BUNESCU Rodica) 

 CLEMENT Carmen Emiliana, «Factorii deciziei de carieră a 

absolvenţilor de liceu «,   (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. 

RUSNAC Svetlana) 

 DARLAIANI Maria, «Influenţa anxietăţii asupra reuşitei şcolare la 

preadolescenţi», (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. RUSNAC 

Svetlana) 

 BĂDELIŢA Obidiu, «Percepţia profesorilor şi a elevilor asupra 

delincvenţei în şcoală», (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. 

RUSNAC Svetlana) 
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 COSTANDACHE Ionica, “Activitatea psihopedagogică de 

identificare şi dezvoltare a creativităţii la preşcolari“ , 

(Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 CORCOTOI Elena, “ Satisfacerea nevoii de afiliere a preșcolarilor 

în grupul de semeni», (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. 

RUSNAC Svetlana) 

 GOROFTEI Roxana Elena, «Dezvoltarea creativităţii şi 

inteligenţei în perioada preşcolară şi a şcolarităţii mici: studiu 

comparativ», (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. RUSNAC 

Svetlana) 

 TARABUŢA Laurenţia, «Influenţa mediului familial separat prin 

divorţ asupra dezvoltării intelectuale şi afective a copiilor de vârstă 

şcolară mică», (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. RUSNAC 

Svetlana) 

 

Secţia PSIHOLOGIE SOCIALĂ 

 

Moderatori: RUSNAC Svetlana, Dr.conf.univ 

                                LAZĂR Corina. asist.univ. 

       GODOROZEA Dina , lect.univ. 

      

29 aprilie  2013, 13.00-17.00, aula  344 

 BELIŢCHI-MIHALACHE Alina, „Stategii de comportament în 

situaţii de conflict şi capacităţile comunicativ-organizatorice ale 

ofiţerilor din armata naţională”,  (Coordonator ştiinţific: dr., conf. 

univ. RUSNAC Svetlana) 

 DEMERGI Angela, «Influenţa climatului socio-psihologic asupra 

realizării parteneriatului educaţional (şcoală- familie)“. 

(Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. RUSNAC Svetlana) . 

 DEMERJI Vlada, „Raportul dintre compatibilitatea  soţilor şi 

strategiile de rezolvare a conflictelor în familia contemporană”,  

(Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 EGOROVA Elena, „Исследование влияния 

стрессоустойчивости и уровня социальной адаптации на 

эмоциональное выгорание командиров батальона 

специального назначения”, (Coordonator ştiinţific:  lect.univ. 

ŞEVCENCO Oxana) 

 GHERGHIŢA- RADUCAN Irina, „Agresivitatea ca formă de 

adaptare psiho-socială la ostaşi”,  (Coordonator ştiinţific:  

lect.univ. CLIVADĂ Alexandru) 
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 IACOVLEV Vladimir, „Особенности терроризма с точки 

зрения психологии”,  (Coordonator ştiinţific:  lect.univ. 

GODOROZEA Dina) 

 MAHAMED Kamel, „Dificultăţi de adaptare socială a studenţilor 

străini”,  (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. RUSNAC 

Svetlana) 

 MANOLII Alisa, „Cercetarea şi asistenţa psihologică a 

problemelor de familie a ofiţerilor care au participat la misiuni 

militare în zona de conflict”,  (Coordonator ştiinţific: dr., conf. 

univ. RUSNAC Svetlana) 

 PETRAŞ Ion, «Rolul tehnicilor comunicative în promovarea 

serviciilor de catering în industria alimentară”, (Coordonator 

ştiinţific: dr., conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 ENACHE Luminiţa Elida (Bîca), «Cercetarea atitudinii faţă de 

familie a delincvenţilor juvenili», (Coordonator ştiinţific: lect.univ. 

MORARU Ina)  

 PĂUN Ionel, «Necesităţile de bază şi autoacceptarea la femeile 

divorţate», (Coordonator ştiinţific:  lect.univ. CLIVADĂ 

Alexandru) 

 POPEANGĂ Bogdan Constantin, «Specificul ierarhiei valorilor la 

victimele violenţei în familie», (Coordonator ştiinţific:  lect.univ. 

CLIVADĂ Alexandru) 

 

30 aprilie  2013, 13.00-17.00, aula  344 

 ALUAŢCAIA Nelli, „Изменения отношений и расстановка 

акцентов в семье во время беременности”, (Coordonator 

ştiinţific: lect.univ. GODOROZEA Dina) 

 SALINSCHI Irina, „Индивидуальные особенности личности, 

подверженной буллингу в подростковой среде”, (Coordonator 

ştiinţific: lect.univ. GODOROZEA Dina)  

 SOLTAN Tatiana, „Studiul raportului autoapreciere-adaptare la 

copiii de vîrsta preşcolară”, (Coordonator ştiinţific:  lect.univ. 

MORARU Ina) 

 VASILENCO Mlada, „Влияние музыкального стиля на 

интелектуальное развитие личности”, (Coordonator ştiinţific: 

lect.univ. GODOROZEA Dina)  

 VENIERU Luminiţa, „Asertivitatea şi imaginea de sine – 

implicaţii în comportamentul şcolar al elevilor din gimnaziu”, 

(Coordonator ştiinţific: lect.univ. MORARU Ina) 

 ANDREI Mihai, „Structura familiei şi efecte asupra socializării 

copiilor»,  
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  BOBEI Grigoriana Amalia, «Mecanisme de adaptare la condiţia 

separării temporare de părinţi la copiii de diferite vîrste», 

(Coordonator ştiinţific:  lect.univ. ŞEVCENCO Oxana)   

 CUMPĂNAŞU Olivia Mia, «Relaţia dintre conflict şi comunicare 

în primul an de căsătorie», (Coordonator ştiinţific:  lect.univ. 

MORARU Ina)  

 FÎCIU Alina, «Relaţia dintre statutul personalităţii şi orientarea 

valorică la adolescenţi», (Coordonator ştiinţific: lect.univ. 

MORARU Ina)  

 STELESCU Oana Mihaela, «Percepţia relaţiei părinţi-adolescenţi 

şi dezvoltarea personalităţii copiilor», (Coordonator ştiinţific:  

lect.univ. ŞEVCENCO Oxana) 

 STOICONIU Iustina Elena, «Indecizia în carieră şi consilierea 

vocaţională a adolescenţilor», (Coordonator ştiinţific:  

CHILIMCIUC-BUNESCU Rodica) 

 VLĂDUŢU Maria, “ Rolul atitudinii parentale în educaţia 

personalităţii copilului», (Coordonator ştiinţific:  CHILIMCIUC-

BUNESCU Rodica) 

 BALABAN Teodora, «Rolul relaţiilor intrafamiliale în acceptarea 

de sine la copii “ , (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. 

RUSNAC Svetlana) 

 

 

Secţia PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI CONSILIERE 

PSIHOLOGICĂ 

 

Moderatori:  DARII Victor, lect.univ. 

   ȘEVCENCO Oxana, lect.univ. 

MOHAMMADIFARD Gholamali, lect. univ. 

 

29 aprilie  2013, 13.00-17.00, aula  341 

 BOLDIŢOR Daniel, „Ponderea tulbării obsesiv- compulsive în 

rîndul studenţilor”, (Coordonator ştiinţific:  dr., GHOLOMALI 

Mohammadifard) 

 CERÎ Dina, „Cercetarea rolului suportului familiei în eficienţa 

tratamentului clinic”, (Coordonator ştiinţific: dr., conf. univ. 

RUSNAC Svetlana ) 

 CROITOR Iulian, „Mecanisme de defensă şi comportament 

dezadaptat la pacienţii cu simptomatică urologică”, (Coordonator 

ştiinţific: lector asistent RUSSU Ruslan)  
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 DICOV Victor, „Fenomenul depresiei în rîndul studenţilor ciclului 

I din ULIM”,  (Coordonator ştiinţific:  dr., GHOLOMALI 

Mohammadifard) 

 GÎNSARI Ana, «Manifestări de depreciere a sinelui şi de anxietate 

la pacienţii cu adenomă de prostată», (Coordonator ştiinţific: dr., 

conf. univ. RUSNAC Svetlana ) 

 GUJA Olesea, „Nivelul de comunicare la pacienţii cu boli 

psihosomatice”,  (Coordonator ştiinţific:  lect.univ. CLIVADĂ 

Alexandru) 

 GUŢU Irina, „Autoaprecierea şi aspiraţiile în cazul persoanelor cu 

nevroze)”, (Coordonator ştiinţific:  dr., conf. univ. RUSNAC 

Svetlana ) 

 PUŢENTELEA Eugen, „Nivelul stării de anxietate şi influenţa ei 

asupra rezultatelor examenelor studenţilor din ULIM”, 

(Coordonator ştiinţific: dr., GHOLAMALI Mohammadifard) 

 SATULA Anastasia, „Nivelul de depresie la pacienţii post- şi 

preoperatorii cu insuficienţă renală”, (Coordonator ştiinţific:  

lect.univ. CLIVADĂ Alexandru) 

 VINTEA Elena, „Manifestarea nivelului de încredere în sine şi 

neurotism la ostaşi”,  (Coordonator ştiinţific:  lect.univ. CLIVADĂ 

Alexandru ) 

 SÎRBU Ana Maria, «Imaginea de sine la adolescenţii cu handicap 

de intelect», (Coordonator ştiinţific:  lect.univ. ŞEVCENCO 

Oxana) 

 

30 aprilie  2013, 13.00-17.00, aula  341 

 Cazac Cristina, „Manifestări dezadaptive în perioada adaptării 

elevilor la ciclul gimnazial”,  (Coordonator ştiinţific:  asist.univ. 

LAZĂR Corina) 

 Chircu Alexandra, «Stresul psihic la pedagogii din învăţămîntul 

primar», (Coordonator ştiinţific:  asist.univ. LAZĂR Corina) 

 Sîrbu Sergiu, „Influenţa stresului în contextul strategiilor de 

coping şi impactul acestora asupra performanţelor academice ale 

studenţilor ULIM în perioada sesiunilor”, (Coordonator ştiinţific:  

dr., GHOLAMALI Mohammadifard) 

 Munteanu Şontea Elena, «Empatie versus epuizare nervoasă în 

activitatea profesională a pedagogilor», (Coordonator ştiinţific:  

lect.univ. CLIVADĂ Alexandru) 

 Dicusar Olga, „Особености адиктивного поведения у 

подростков из неполных семей”, (Coordonator ştiinţific:  

lect.univ.   GODOROZEA Dina) 
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 Jabarin Ahmed, „Factorii psiho-sociali ai comportamentului 

deviant la minori”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. 

RUSNAC Svetlana) 

 BROICEA Dumitru Horaţiu, «Particularităţi de adaptare la stress a 

adolescentilor cu comportament deviant», (Coordonator ştiinţific: 

lect.univ. MORARU Ina)  

 ANDREI Elena, „Consecinţe de lungă durată ale abuzului sexual 

suportat în copilărie»,  (Coordonator ştiinţific:  lect.univ. 

ŞEVCENCO Oxana) 

 MIHAI Emanuel Corneliu, «Anxietate şi încredere în sine la 

femeile victime ale violenţei în familie», (Coordonator ştiinţific:  

lect.univ. CLIVADĂ Alexandru) 

 

Secţia MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE 

 

Moderatori:  GRIBINCEA Tatiana, lect.univ. 

                             IAŢCO Olesea, asist.univ. 

 

29 aprilie  2013, 13.00-17.00, aula  338 

 BALAN Iulia „Социальная политика для детей из группы 

риска отказа в Республике Молдовe»(Coordonator ştiinţific: dr., 

lect.univ. GRIBINCEA Tatiana) 

 BEJENARI Ion «Managementul de caz pentru copii 

abandonaţi»(Coordonator ştiinţific: dr., lect.univ. GRIBINCEA 

Tatiana) 

 BRUMA Ilona „Dezvoltarea serviciilor de prevenire a 

plasamentului copiilor în sistemul rezidenţial»(Coordonator 

ştiinţific: dr., lect.univ. GRIBINCEA Tatiana) 

 CIUMAŞ (Vrabie) Ina „Traficul de fiinţe umane- realitate în 

Republica Moldova»(Coordonator ştiinţific: conf. univ., dr. SALI 

Nicolae) 

 COROLENCO Tatiana „Социальное обсуживание пожилых 

людей инвалидов в приюте для престарелых в селе А. И. Куза , 

Кагульскогор-на»(Coordonator ştiinţific: dr., lect.univ. 

GRIBINCEA Tatiana) 

 DAMASCHIN (Turcu) Ecaterina «Strategii privind incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilităţi prin prisma convenţiei 

ONU»(Coordonator ştiinţific: dr., lect.univ. GRIBINCEA Tatiana) 

 HANGAN Serghei „Rolul asistenului social comunitar în 

socializarea copiilor străzii”(Coordonator ştiinţific: conf. univ., dr. 

SALI Nicolae) 
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 IVANOVA Tatiana „Susţinerea socială a copiilor cu statut de 

orfan»(Coordonator ştiinţific: dr., lect.univ. GRIBINCEA Tatiana) 

 MITITELU Olesea „Managementul Serviciilor sociale pentru 

victimele traficului de fiinţe umane»(Coordonator ştiinţific: dr., 

lect.univ. GRIBINCEA Tatiana) 

 MOISEEV Silvia „Activităţi de supervizare şi monitorizare 

asistenţilor parentali profesionişti din cadrul centrului 

“Agapedia”(Coordonator ştiinţific: lect.univ., DĂNILESCU 

Viorica) 

 

30 aprilie  2013, 13.00-17.00, aula  338 

 PANAS Ana „Impactul prestaţiilor sociale asupra sărăciei şi 

excluziunii sociale”(Coordonator ştiinţific: dr., lect.univ. 

GRIBINCEA Tatiana) 

 RĂBDĂU Valentina „Standartele de calitate a serviciilor de 

asitenţă soicală pentru persoanele vîrstnice»Coordonator ştiinţific: 

dr., lect.univ. GRIBINCEA Tatiana)  

 SANDU Doina „Implicaţiile actorilor sociali din comunitate în 

prevenirea delicvenţei în rîndul minorilor (Coordonator ştiinţific: 

lect.univ., DĂNILESCU Viorica) 

 SANDU Tatiana „Factori implicaţi în activitatea de 

instituţionalizare a persoanelor în etate»(Coordonator ştiinţific: 

lect.univ., DĂNILESCU Viorica) 

 SÎRBU (Potîngă) Tatiana „Уровень подготовки специалистов и 

качество патронального воспитания в Республике 

Молдова»(Coordonator ştiinţific: conf. univ., dr. GONŢA 

Victoria) 

 SOROCA Cristina „Calitatea serviciilor sociale: standarte şi 

realitate»(Coordonator ştiinţific: conf. univ., dr. GONŢA Victoria) 

 

 

Secţia SERVICII SOCIALE COMUNITARE 

 

Moderatori:  HARAZ Svetlana, lect.univ. 

   ERMURACHE Adrian, lector asistent 

 

29 aprilie  2013, 13.00-17.00, aula  339 

 BENJOMMA (Coroban) Ecaterina „Integrarea familială şi socială  

a copiilor străzii în cadrul centrului de plasament temporar pentru 

minori, or. Chişinău»(Coordonator ştiinţific: lect.univ., 

DĂNILESCU  Viorica) 
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 BODIU (Paiu) Crestina „Servicii de asistenţă socială pentru tinerii 

şomeri» (Coordonator ştiinţific: dr., lect.univ. GRIBINCEA 

Tatiana) 

 BOGDAN Marcel  „Necesităţile psihosociale ale persoanelor cu 

tulburări psihice»(Coordonator ştiinţific: conf. univ., dr. GONŢA 

Victoria)  

 CATANALINA  „Particularităţi privind asistenţa şi îngrijirea 

persoanelor îne tate din or. Soroca»(Coordonator ştiinţific: 

lect.univ., DĂNILESCU Viorica) 

 CEREVCO Iulia „Activităţi de asistenţăşi resocializare a minorilor 

în conflict cu legea» (Coordonator ştiinţific: lect.univ., 

DĂNILESCU Viorica) 

 CIUDIN Tatiana „Activităţi de recuperare şi integrare a copiilor  şi 

tinerilor cu dizabilităţi  psihice din cadrul Centrului de Resurse 

pentru tineri “Unit»or. Criuleni”(Coordonator ştiinţific: lect.univ., 

DĂNILESCU Viorica) 

 COTOVAN Mihaela „Consilierea şi educaţia părinţilor ca forme 

de sprijin social-educativ în socializarea copilului cu 

dizabilităţi»(Coordonator ştiinţific: dr., lect.univ. GRIBINCEA 

Tatiana) 

 COZARU Spiridon „Rolul Bisericii în integrarea socială a copiilor 

din familii vulnerabile»(Coordonator ştiinţific: lect.univ., HARAZ 

Svetlana) 

 DECEVA Svetlana „Роль социальных услуг для детей с 

ограниченными возможностями на опыте реабилитационного 

центра ,,Fidancik»(Coordonator ştiinţific: dr., lect.univ. 

GRIBINCEA Tatiana) 

 DENISOVA Marina „Fenomenul violenţei în familie legat de 

inegalitatea sexelor»(Coordonator ştiinţific: lect.univ., HARAZ 

Svetlana) 

 DICUSARĂ Liuba „Servicii de reabilitare a persoanelor în etate 

din localităţi urbane. (Studiu de caz)»(Coordonator ştiinţific: dr., 

lect.univ. GRIBINCEA Tatiana) 

 DONOS Cristina „Geriatria în contextul social al Republicii 

Moldova»(Coordonator ştiinţific: lect.univ., DĂNILESCU 

Viorica) 

 DONŢU Anriana „Pregătirea copilului pentru adopţieîn cadrul 

Centrului “Agapedia”(Coordonator ştiinţific: asist. univ. MA, 

PARVAN Irina) 
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 ELCHINA Nadejda „Проблемы социализации ребенка в 

детском саду» (Coordonator ştiinţific: lect.univ., HARAZ 

Svetlana) 

 ERHAN Nadejda „Servicii sociale primare adresate familiilor cu 

copii în situaţii de risc”(Coordonator ştiinţific: dr., lect.univ. 

GRIBINCEA Tatiana) 

 

30 aprilie  2013, 13.00-17.00, aula  339 

 FRUNZA (Sula) Cristina „Particularităţile asistenţei sociale 

acordate persoanelor vîrstnice în s. Costeşti, r. 

Ialoveni»(Coordonator ştiinţific: lect.univ., HARAZ Svetlana) 

 HASAN Andrei „Modele de recuperare psiho-socială a copiilor cu 

dizabilităţi congenitale- efecte ale expunerii la 

radiaţie»(Coordonator ştiinţific: conf. univ., dr. GONŢA Victoria) 

 HURCIUC Marina „Социо-культурная интеграция беженцев в 

мун. Кишинев»(Coordonator ştiinţific: lect.univ., HARAZ 

Svetlana) 

 IALANJI Alina „Modele de bună practică în asistenţa şi protecţia 

femeilor cu risc de abandon din cadrul Centrului Maternal “În 

Braţele Mamei»(Coordonator ştiinţific: asist. univ. MA, PARVAN 

Irina) 

 IAROŞCIUC (Macarevici) Natalia „Социальная интеграция 

детей дошкольного возраста из неблагополучных 

семей»(Coordonator ştiinţific: lect.univ., HARAZ Svetlana) 

 Iazu Doina „Aspectele asistenţiale în lucrul cu familia care are 

înîngrijirea sa copil cu dizabilităţi»(Coordonator ştiinţific: 

lect.univ., HARAZ Svetlana) 

 IORGU Marcela „Acţiuni comunitare în prevenirea abandonului de 

copii» (Coordonator ştiinţific: lect.univ., HARAZ Svetlana) 

 MEDINSCAIA Natalia „Instruirea asistenţilor parentali 

profesionişti în cadrul Centrului de plasament 

“Agapedia»(Coordonator ştiinţific: lect.univ., DĂNILESCU 

Viorica) 

 MITROFAN Cristina „Rolul asistentului social în prevenirea 

abandonului nou născuţilor în secţiile spitaliceşti»(Coordonator 

ştiinţific: lect.univ., HARAZ Svetlana) 

 MOŞNEAGU Elena „Specificul Serviciului de probaţiune în 

asistenţa minorului în conflict cu legea»(Coordonator ştiinţific: 

lect.univ., HARAZ Svetlana) 

 MUNTEAN Tatiana „Activităţii de reintegrare socială a 

persoanelor eliberate din detenţie în cadrul serviciului de 
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probaţiune» (Coordonator ştiinţific: lect.univ., DĂNILESCU  

Viorica) 

 PALAI Victoria „Practici positive de adopţie a copiilor din cadrul 

centrului Agapedia»(Coordonator ştiinţific: lect.univ., 

DĂNILESCU Viorica) 

 SANDULEAC Olga „Анализ проблем и трудностей 

усыновления детей на примере г.Сынжерей»(Coordonator 

ştiinţific: lect.univ., HARAZ Svetlana) 

 STRILCO Natalia „Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями в городе Унгены»(Coordonator 

ştiinţific: lect.univ., HARAZ Svetlana) 

 

Secţia METODE ŞI TEHNICI ÎN ACORDAREA 

SERVICIILOR SOCIALE 

 

Moderatori: SALI Nicolae, dr. conf. univ. 

DĂNILESCU  Viorica, lect.univ. 

 

29 aprilie  2013, 13.00-17.00, aula  335 

 BAEŞU (Guţu) Corina „Vîrsta a treia între autonomie şi 

vulnerabilitate»(Coordonator ştiinţific: dr., lect.univ. 

GRIBINCEA Tatiana) 

 CEBAN Ivan „Securitatea socială pentru lucrătorii 

migranţi»(Coordonator ştiinţific: conf. univ., dr. SALI Nicolae) 

 CÎRLIG (Botez) Irina „Studiu de caz privind abandonul 

copilului nou născut în spital, maternitate, orăşelul 

Nisporeni»(Coordonator ştiinţific: lect.univ., HARAZ Svetlana) 

 DONCIU (Muşet) Ana „Fenomenul abuzului asupra 

copilului în baza evaluărilor cazul Sîngerei”(Coordonator 

ştiinţific: lect.univ., HARAZ Svetlana)  

 DUMITRAŞCU (Trudov) Aliona „Pregătirea pentru 

eliberare în contextul  integrării socio-profesionale a 

deţinuţilor»(Coordonator ştiinţific: lect.univ., DĂNILESCU  

Viorica) 

 GAINA Rodica „Particularităţi în identificarea şi asistarea 

victimelor violenţei în familie la nivel comunitar»(Coordonator 

ştiinţific: lect.univ., DĂNILESCU  Viorica) 

 GORCEAC Tatiana „Facilitarea incluziunii copiilor cu 

nevoi speciale prin dezvoltarea abilităţilor 

sociale»(Coordonator ştiinţific: lect.univ., HARAZ Svetlana)  
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 LUŢA Rodica „Implicarea asistentului social comunitar  în 

lucrul cu copiii ai căror părinţi sunt plecaţi peste hotare. (Studii 

de caz s. Vărzăreştii-Noi, r-nul Călăraşi)»(Coordonator 

ştiinţific: lect.univ., DĂNILESCU  Viorica) 

 MAZURU Marina “Serviciile medico-sociale adresate 

persoanelor vîrstnice din  localitate»(Coordonator ştiinţific: 

lect.univ., HARAZ Svetlana) 

 SAVCA Daniela “Educaţia sexuală ca instrument în 

pregătirea tinerilor pentru viaţa de familie» (Coordonator 

ştiinţific: conf. univ., dr. GONŢA Victoria) 

 SCLICON Maria „Efectul migraţiei asupra persoanelor din 

localităţile rurale»(Coordonator ştiinţific: lect.univ., 

DĂNILESCU Viorica) 

 TACU Silvia „Intervenţia de criză în cazurile copiilor 

rămaşi fără îngrijire părintească din cadrul “Casa Aşchiuţă» 

(Coordonator ştiinţific: asist. univ. MA, PARVAN Irina) 

 ŞMIGON Liliana „Integrarea profesională a tinerilor ce 

provin din familii vulnerabile»(Coordonator ştiinţific: 

lect.univ., DĂNILESCU Viorica) 

 ŞPACOVA Aliona „Реинтеграция жертв торговли 

людьми Практика О.О. Начало ,,Начало 

жизни»(Coordonator ştiinţific: lect.univ., HARAZ Svetlana) 

 

Masterat 

Secţia PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI 

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ 

 

Moderatori: RUSNAC Svetlana, Dr.conf.univ 

       CAUNENCO Irina, Dr.conf.univ 

 

2 mai  2013, 13.00-17.00, aula 344  

 ABDURAHMAR Yousof, “ Развитие депрессивных состояний 

и способы улучшения жизнедеятельности личности”, 

(Coordonator ştiinţific:  lect.univ. MORARU Ina) 

 ADAM Alina, “ Sindromul burnout la personalul navigant din 

aviaţia civilă: manifestări şi remedii”, (Coordonator ştiinţific: dr. 

conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 ARPENTI Tatiana, “ Orientarea spre succesul profesional în 

formarea continuă ”, (Coordonator ştiinţific: : lect.univ.  

MORARU Ina) 
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 BALAN Nadejda, “ Terapia asertivă în managementul conflictului 

intra- şi interpersonal”, (Coordonator ştiinţific:  lect.univ.  

MORARU Ina) 

 BÎTCA Lucia, “ Utilizarea potenţialului  grupului psihologic în 

scopul adaptării şcolare şi integrării sociale a elevului mic”, 

(Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 BÎTCĂ Vera, “ Influenţa epuizării emoţionale asupra calităţii 

relaţiilor cu partenerul conjugal. Cazul poliţiştilor”, (Coordonator 

ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 BOTNARU Oxana, “ Особенности восприятия рекламы 

разными категориями населения», (Coordonator ştiinţific: dr. 

conf. univ GONŢA Victoria) 

 BUDECI Ina, “Calitatea integrării în grup şi agresivitatea la 

preşcolari”, (Coordonator ştiinţific: dr., CALANCEA Angela  ) 

 Buzut Dan, “ Manifestarea fricii faţă de intervenţia stomatologică 

şi Mecanisme de depăşire”, (Coordonator ştiinţific: lect.univ. 

MORARU Ina) 

 Cartoflea Sergiu, „Agresivitatea ca o consecinţă a tulburărilor de 

afectivitate: cazul minorilor cu comportament 

delincvent»(Coordonator ştiinţific: dr. CALANCEA Angela) 

 CHIRIAC Veronica, «Rolul evaluării iniţiale a BTS în schimbarea 

stării emoţionale a clienţilor», (Coordonator ştiinţific: lect.univ. 

MORARU Ina) 

 CHIRIŢA Olga, «Механизмы преодолевающего поведения у 

карабинеров «, (Coordonator ştiinţific: lect.univ. ŞEVCENCO 

Oxana) 

 CONIŞINA Olga, «Взаимоотношение матери с сыном 

юношеского возраста в неполной семье», (Coordonator 

ştiinţific: dr., CALANCEA Angela  ) 

 DIMITROVA Anna, «Психокоррекция агрессии у детей 

дошкольного возраста», (Coordonator ştiinţific: dr., 

CALANCEA Angela  ) 

 DOGA Eugeniu, «Jocuri psihologice şi mecanisme defensive în 

cuplurile tinere», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC 

Svetlana) 

 DONCEVA Irina, „Проявление и формирование лидерских 

качеств в подростковом возрасте», (Coordonator ştiinţific: 

lect.univ. MORARU Ina) 

 FÎŞCOT Natalia, „Influenţa stresului în muncă asupra 

performanţelor psiho-profesionale ale lucrătorilor feroviari», 

(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 
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 GALBEN Carolina, „Stiluri parentale şi manifestări alergice la 

copii», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 Glavan Tatiana, „Managementul calităţilor persoanelor recrutate în 

cadrul colectivelor poliţieneşti», (Coordonator ştiinţific: lect.univ. 

MORARU Ina) 

 GRECIN Nicolai, «Психологические особенности учебной 

мотивации студентов разных профилей», (Coordonator 

ştiinţific: dr. conf. univ GONŢA Victoria) 

 

3 mai  2013, 13.00-17.00, aula 344 

 GRINCENSEN Veronica, «Dezvoltarea personală ca mod de 

investiţie în resursele umane ale organizaţiei», (Coordonator 

ştiinţific: dr. conf. univ GONŢA Victoria) 

 GUŢUL Tatiana, «Проявление сексуальной удовлетворенности 

в период кризиса среднего возраста», (Coordonator ştiinţific: 

lect.univ. MORARU Ina) 

 IACHIMCIUC Galina, „Кризис среднего возраста у 

современных женщин», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. 

RUSNAC Svetlana) 

 IORDACHI Tatiana, «Социально-психологические условия 

развития автономной морали у детей школьного возраста», 

(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 JITARU Petru, „Utilizarea posibilităților consilierii ericksoniene în 

asisgurarea echilibrului psihic al persoanei”, (Coordonator 

ştiinţific: dr. CALANCEA Angela) 

 LAZAR Emilia, «Managementul conflictelor în familia 

contemporană”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ GONŢA 

Victoria) 

 LUŢA Natalia, «Tehnici de recuperare psihologică pentru copiii cu 

disabilităţi în vederea integrării sociale», (Coordonator ştiinţific: 

dr. conf. univ GONŢA Victoria) 

 MANASTÎRLÎ Margarita, «Ocoбенности эмоционального и 

интеллектуального развития одаренных детей», (Coordonator 

ştiinţific: dr. conf. univ GONŢA Victoria) 

 MITIOGLO Liudmila, «Кризисы современной молодой семьи. 

Психотерапевтические модели их разрешения «, (Coordonator 

ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 MOLDOVANU Svetlana, „Dezvoltarea stilului de comunicare  

asertivă la adolescenţii agresivi», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. 

univ. RUSNAC Svetlana) 
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 NICOLAI Tavi Nicoleta, «Particularităţile abuzului faţă de copil în 

familiile mixte”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ GONŢA 

Victoria) 

 OREHOV Inga, «Духовный кризис и отношения с партнером в 

среднем возрaсте”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. 

RUSNAC Svetlana) 

 PERCEMLI Diana, „Школьная адаптация первоклассников,  

воспитанных в условиях гипер-  и гипоопеки», (Coordonator 

ştiinţific: lect.univ. ŞEVCENCO Oxana)  

 RADOVA Ecaterina, «Особенности тревожности и страхи 

юношей и девушек из разных типов семей», (Coordonator 

ştiinţific: dr. conf. univ GONŢA Victoria) 

 RUSSU Ilonna, „Modalităţi psihoterapeutice în depăşirea 

comportamentului agresiv la vîrsta preadolescentină», 

(Coordonator ştiinţific: lect.univ. MORARU Ina) 

 SÎZGANOV Alexei, „Сo-зaвисимость и зaвисимость от 

наркотических веществ у подростков», (Coordonator ştiinţific: 

lect.univ. ŞEVCENCO Oxana) 

 SOCOLOVSCHII Ştefan, «Parametrii subiectivi ai calităţii vieţii a 

pacienţii endocrinologici», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. 

RUSNAC Svetlana) 

 STANILEVSCHI Vladimir, «Manifestarea mecanismelor de 

coping la personalul serviciului de pază», (Coordonator ştiinţific: 

lect.univ. MORARU Ina) 

 SURUGIU Ana, «Formarea valorică ca factor al echilibrului 

psihologic și adaptării sociale a tinerilor: cazul studenților», 

(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 ŞINDIRINSCHI Andrei, «Consilierea psihologică în maternitate 

pentru lăuzele cu risc de abandon», (Coordonator ştiinţific: dr. 

conf. univ GONŢA Victoria) 

 

Moderatori: MORARU Ina, lect.univ. 

       ȘEVCENCO Oxana, lect.univ. 

 

2 mai  2013, 13.00-17.00, aula 332  

 URSAN Luminiţa, «Anxietatea la lucrătorii din sfera medicală: 

manifestare şi metode de asistenţă psihologică», (Coordonator 

ştiinţific: dr. CALANCEA Angela) 

 URSU Viorica, «Cercetarea și optimizarea abilităților de 

comunicare la lucrătorii medicali de la urgență și medicina de 

familie», (Coordonator ştiinţific: dr. CALANCEA Angela) 
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  USATÎI Alexandra, «Influența aprecierii calității vieții asupra 

stărilor emoșionale la pacienții cu artrită reumatoidă», 

(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 ZGARDAN Cristina, «Consilierea cuplurilor tinere ca mod de 

eficientizare a procesului de adaptare conjugală», (Coordonator 

ştiinţific: dr. conf. univ GONŢA Victoria) 

 ZGARDAN Eugeniu, «Modelul de suport psihopedagogic pentru 

familiile cu copii cu dizabilități», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. 

univ GONŢA Victoria) 

 ROŞCA Vitalie, «Influenţa reţelelor virtuale sociale asupra afilierii 

tinerilor», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC 

Svetlana)  

 ANUŢA Oana Anisia, “ Consilierea psihologică a anxietăţii la  

pacienţii psiho-somatici», (Coordonator ştiinţific: lect.univ. 

ŞEVCENCO Oxana) 

 BĂDIŢA Janina Loredana, “ Posibilităţi şi limite de recuperare 

psihologică a dezadaptării psiho-sociale a persoanelor de vârsta a 

treia», (Coordonator ştiinţific: lect.univ. ŞEVCENCO Oxana) 

 BĂLĂŞOIU Claudia, «Autocunoaşterea şi autoprezentarea ca 

modalităţi de sporire a capacităţii de încadrare socială: prezentarea 

programului de intervenţie», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. 

RUSNAC Svetlana)  

 BÎCOI Rodica, «Rolul empatiei în formarea comunicării asertive», 

(Coordonator ştiinţific: lect.univ. MORARU Ina) 

 BRĂNIŞTEANU Georgeta, «Metode şi tehnici de reducere a 

stresului ocupaţional», (Coordonator ştiinţific: lect.univ. 

MORARU Ina) 

 Burcheci Stefan, «Relaţia dintre violenţa în familie şi tendinţele 

suicidare ale adolescenţilor», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ 

GONŢA Victoria)  

 BURCHECI Liviu Dan, «Rolul comunicării în rezolvarea 

conflictelor familial», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ 

GONŢA Victoria) 

 DANCIU Daniela, «Dezvoltarea capacităţilor de gestionare a 

stresului profesional la angajaţii organizaţiilor comerciale», 

(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ GONŢA Victoria) 

 DINCULEASA Alexandra, «Particularităţi în formarea 

personalităţii adolescenţilor instituţionalizaţi», (Coordonator 

ştiinţific: lect.univ. MORARU Ina) 
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 DOCHIN Elena Meda, «Educaţia moral-spirituală a copilului aflat 

în dificultate», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ GONŢA 

Victoria)  

 DRĂGHICI-RUCSANDA Maria Lusiana, «Utilizarea 

programelor-training de dezvoltare a capacităţilor de comunicare în 

profilaxia stresului profesional la lucrătorii medicali», 

(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 ENE CĂLIN Veronica, «Estimarea coeficientului de inteligenţă la 

copiii cu SIDA», (Coordonator ştiinţific: lect.univ. MORARU Ina) 

 IANĂŞI Elena Sorina, «Cercetarea intereselor profesionale la 

adolescenţii contemporani»(Coordonator ştiinţific: lect.univ. 

MORARU Ina) 

 

3 mai  2013, 13.00-17.00, aula 332 

 IANC Gheorghe Cristian, “ Dezvoltarea capacităților de lider în 

mediul militar», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC 

Svetlana) 

 IŞFAN Emilia Maria, “ Formarea imaginii de sine la copii de virsta 

prescolara şi şcolară mică», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ 

GONŢA Victoria)  

 LUCA Daniela, “ Creativitatea copiilor de vârstă şcolară mică: 

cercetare şi formare», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. 

RUSNAC Svetlana) 

 LUCA Loredana, «Stil de învăţare şi motivaţie şcolară la 

preadolescenţi: program de consiliere psihologică», (Coordonator 

ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 LUCA Stelian, «Influenţa climatului din familie asupra 

comportamentului agresiv la adolescenţi», (Coordonator ştiinţific: 

dr. conf. univ GONŢA Victoria)  

 MĂNOIU Daniela Mariana, «Epuizarea psiho-emoțională: cazul 

profesorilor de liceu», (Coordonator ştiinţific:  lect.univ. 

CLIVADĂ Alexandru ) 

 MOCANU Cornelia, «Abordarea psihoclinică a fenomenului 

impacienţei», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC 

Svetlana) 

 MOREGA Vasile Bogdan, «Arderea emoţională: cazul medicilor», 

(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 NICA Valentina Lucia, «Efectele divorţului asupra dezvoltării 

psiho-sociale a copilului la diferite etape de dezvoltare», 

(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ GONŢA Victoria) 
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 PĂTRĂŞCOIU Elena Veronica, «Comunicarea virtuală în 

stabilirea relaţiilor de cuplu», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ 

GONŢA Victoria) 

 PÂNIŞOARĂ Corina Alina, «Abordarea psihoclinică a 

fenomenului victimizării copiilor», (Coordonator ştiinţific: dr. 

conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 RACOCEANU Elena Ana, «Intervenţia psihologică în tulburările 

de afectivitate la adolescenţi», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. 

univ. RUSNAC Svetlana) 

 SPĂTARU Mihaela, «Abordarea psihoclinică a toxicomaniei”, 

(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 STĂNCIOI Monica, «Consilierea psihologică a adolescenților cu 

comportament deviant», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. 

RUSNAC Svetlana) 

 TĂTARU Tiberiu, «Profilaxia şi asistenţa psihologică a 

fenomenului deformării profesionale», (Coordonator ştiinţific: dr. 

conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 TĂTUCU Daniela, «Anxietatea şcolară la copiii de vârstă şcolară 

mică: identificare a factorilor şi consiliere psihologică», 

(Coordonator ştiinţific: lect.univ. ŞEVCENCO Oxana) 

 VASILE Mariana, «Fobia în îmbolnăvirile cardiace: aspecte 

psihoclinice», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC 

Svetlana) 

 VICOL Eugeniea, «Dezvoltarea capacităţilor de negociere în 

cadrul trainingului psihologic», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. 

univ. RUSNAC Svetlana) 

 VÎLSAN Elena, «Psihodiagnostic şi consiliere în cazul bolnavilor 

cu ulcer», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC 

Svetlana) 

 Vulpe Daniela, «Nevroza ca o condiţie a comportamentului 

dezadaptat», (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC 

Svetlana) 
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Secţia MANAGEMENT ŞI CONSILIERE 

ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ 

 

Moderatori:  GRIBINCEA Tatiana, lect.univ. 

   DĂNILESCU  Viorica, lect.univ. 

 

2 mai  2013, 13.00-17.00, aula 328 

 BRÎNZA Natalia, “Rolul evaluării psihosociale a recruţilor în 

prevenirea dezadaptării la serviciul militar» (Coordonator ştiinţific: 

conf. univ., dr. GONŢA Victoria) 

 BUSUIOC Nadejda, „Evaluarea sănătăţii mentale la angajare. 

Instrumentul de recrutare şi selecţie”(Coordonator ştiinţific: dr., 

lect.univ. GRIBINCEA Tatiana) 

 DARII Olga, “Intergrarea socio-profesională a copiilor cu 

deficienţe de auz»(Coordonator ştiinţific: lect.univ. Zubenschi 

Mariana) 

 JALBA Natalia, “Consilierea tinerilor şomeri pentru integrarera 

socio-profesională»(Coordonator ştiinţific: dr., lect.univ. 

GRIBINCEA Tatiana) 

 JALBĂ Olga, “Dezvoltarea serviciiloralternative azilului pentru 

persoane în etate»(Coordonator ştiinţific: conf. univ., dr. GONŢA 

Victoria) 

 LOZOVAN Dana, «Reprezentările sociale ale romilor asupra 

violenţei în familie.»(Coordonator ştiinţific: conf. univ., dr. 

GONŢA Victoria) 

 NEGURĂ Anastasia, „Servicii psihosocialepentru persoanele 

discriminate. Rolul implicării Voluntarilor în reducerea 

fenomenelor de discriminare socială.»(Coordonator ştiinţific: conf. 

univ., dr. GONŢA Victoria) 

 PLUGARI Natalia, „Servicii de asistenţă perinatală în Republica 

Moldova şi peste hotarele ei»(Coordonator ştiinţific: conf. univ., 

dr. GONŢA Victoria) 

 ROIBU Iulia, „Pregătirea familiei şi a copilului pentru reintegrarea 

familială a copilului dezinstituţionalizat»(Coordonator ştiinţific: 

conf. univ., dr. GONŢA Victoria) 

 STAN Elena, “Managementul conflictelor în organizaţie din 

perspectiva consilierului pe probleme sociale»(Coordonator 

ştiinţific: conf. univ., dr. GONŢA Victoria) 

 ŞIŞEBAROV Valentina, „Rolul serviciului de asistenţă perinatală 

în prevenirea abandonului de copii»(Coordonator ştiinţific: conf. 

univ., dr. GONŢA Victoria) 
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 TÎMBUR Cristina, „Modele de dezvoltare personală pentru copiii 

din instituţii rezidenţiale»(Coordonator ştiinţific: conf. univ., dr. 

GONŢA Victoria) 

 

 

Secţia ECONOMIE SOCIALĂ 

 

Moderatori:  GONŢA Victoria, Dr.conf.univ 

HARAZ Svetlana, lect.univ. 

 

2 mai  2013, 13.00-17.00, aula 337 

 ARSENII Elena, „Prevenirea abandonului de copii prin prisma 

proiectelor sociale orientate la familia în dificultate»(Coordonator 

ştiinţific: conf. univ., dr. SALI Nicolae ) 

 BUSUIOC Sergiu, „Economia socială: evoluţie, realizări, 

perspective» (Coordonator ştiinţific: conf. univ., dr. SALI Nicolae) 

 CĂRARE Iana, „Politici sociale din Republica Moldova în 

contextul integrării europene»(Coordonator ştiinţific: dr., lect.univ. 

GRIBINCEA Tatiana) 

 DANILOV-BACIU Sabina, „Protecţia socială în contecstul 

sistemului economic din Republica Moldova»(Coordonator 

ştiinţific: conf. univ., dr. SALI Nicolae) 

 FĂUREANU Natalia, „Dezvoltarea serviciului „Echipa 

Mobilă»pentru prevenirea instituţionalizării copiilor cu 

dizabilităţi» (Coordonator ştiinţific: dr., lect.univ. GRIBINCEA 

Tatiana) 

 GOREA Marina „Servicii sociale comunitare destinate persoanelor 

de vîrsta a III-a (studiu de caz satul Susleni, raionul Orhei)» 

(Coordonator ştiinţific: conf. univ., dr. SALI Nicolae) 

 LUCA Veaceslav „Abilitarea social-economică a persoanelor în 

situaţii de risc» (Coordonator ştiinţific: dr., lect.univ. GRIBINCEA 

Tatiana) 

 MARCIUC Ala „Planificarea şi gestionarea resurselor umane în 

cadrul ONG ca strategie de eficientizare a serviciilor sociale» 

(Coordonator ştiinţific: conf. univ., dr. GONŢA Victoria) 

 TOMIŢA Olesea, „Biserica - ca instituţie socială şi rolul ei în 

dezvoltarea serviciilor sociale” 

 ZASTAVNEŢCAIA Anna, „Rolul parteneriatului public-privat în 

asistenţa socială»(Coordonator ştiinţific: dr., lect.univ. 

GRIBINCEA Tatiana) 
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FACULTATEA BIOMEDICINĂ ŞI ECOLOGIE 

 

Secţia ECOLOGIE 

26 aprilie  2013, aula 314a 

 

Moderatori:   Mariana  ROŞCA, anul III; 

          Eudochia  ZAGORNEANU, dr. hab., prof. univ. 

 

10.30– 15.00 Comunicări 

       Ecologie 

 BEJENARI Adrian, an. III, “Problemele  ecologice  actuale  ale  

sectorului  inferior al rîului Nistru şi căile de ameliorare”  

(Conducător Ştiinţific: dr., conf.  GUMOVSCHI Andrei). 

 BELOZIOROV Alexandru, an. III, “Экологическая ситуация в 

районе Штефан-Водэ” (Conducător Ştiinţific: dr., conf.univ. 

SOCOLOV Vasili). 

 CATRANJI Ivan, an. III, “Tуризм и экология в Pеспублике Mолдова” 

(Conducător Ştiinţific: dr. conf.  GUMOVSCHI Andrei). 

 CHETRUŞCA Ion, an. III, “Managementul ecologic a resurselor 

acvatice din râul Nistru. Măsurile de ameliorare” (Conducător 

Ştiinţific: dr., conf.univ. DRUMEA Dumitru). 

 GATMAN Constantin, an. III, “Starea de fertilitate a solurilor în 

dependenţă de introducerea resturilor vegetale” (Conducător Ştiinţific: 

dr. conf. GUMOVSCHI Andrei). 

 GÎNDEA Anatolie, an. III, “Dezvoltarea şi promovarea ecoturismului 

în Republica Moldova pentru protecţia mediului” (Conducător 

Ştiinţific: dr. conf.  GUMOVSCHI Andrei). 

 NEGURĂ Sergiu, an. III, “Probleme ecologice prioritare a localităţii 

Vărzăreşti”  (Conducător Ştiinţific: dr. conf.  GUMOVSCHI Andrei). 

 NICHIFOROV Vadim, an. III, “Reconstrucţia ecologică a cadrului 

natural deteriorat din spaţiul rural al localităţii Scoreni” (Conducător 

Ştiinţific: dr., lector sup. COVALI Victoria). 

 PĂLĂDUŢĂ Doina, an. III, “Managementul ecologic a resurselor 

acvatice din raionul  Şoldăneşti. Măsuri de ameliorare”  (Conducător 

Ştiinţific: dr., conf.univ. DRUMEA Dumitru). 

 RĂILEANU Iulian, an. III, “Starea ecologică şi măsuri de protecţie în 

localităţile raionului Cimişlia” (Conducător Ştiinţific: dr. conf.  

GUMOVSCHI Andrei). 

 ROŞCA Dorin, an. III,  “Managementul ecologic a resurselor acvatice 

din râul  Prut. Măsurile de ameliorare” (Conducător Ştiinţific: dr., 
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conf.univ. DRUMEA Dumitru) 

 ROŞCA Marina, an. III, “Biomasa ca sursă de energie regenerabilă” 

(Conducător Ştiinţific: dr. conf.  GUMOVSCHI Andrei). 

 ŞCERBLIUC Mihail, an.III, “Specificul ecologic al municipiului 

Chisinau”. (Conducător Ştiinţific: dr. conf.  GUMOVSCHI Andrei). 

 ДАНКО Богдана, Экологическая безопасность процесса 

изготовления металлической тары для пищевых продуктов” 

(Conducător Ştiinţific: Dr. hab., prof. univ. Я. Ю. ТЕВТУЛЬ). 

 КОНДРАТ Марина, „Мониторинг экологического состояния 

озера в с. Суховерхов Черновицкой области (Украина)” 

(Conducător Ştiinţific: Dr. hab., prof. univ. И. М. КОБАСА, asistent 

univ.  БИЛОГОЛОВКА В. Т.). 

 ТРОЯНОВСКАЯ Наталия, „Получение и эксплуатационные 

характеристики топлива на основе вторичных энергоносителей”. 

(Conducător Ştiinţific: Dr., conf.univ. С. Д. БОРУК, Dr., Conf. univ И. 

А. ВИНКЛЕР). 

 БОДНАРЮК Екатерина, ”Динамика концентрации толуола в 

открытой водной среде в  присутствии толуольной фазы”. 

(Conducător Ştiinţific: Dr., conf.univ. И. А. ВИНКЛЕР Dr., Conf.univ.  

С. Д. БОРУК) 

Silvicultură şi Grădini Publice  

 BALTAG Vadim,  an. IV, “Studiul arboretelor naturale din ocolul 

silvic Căuşeni” (Conducător Ştiinţific: dr., lector univ. COVALI 

Victoria). 

 CARAJEA Vasilii, an. IV, “Reconstrucţia ecologică a arboretelor 

necorespunzătoare de nuc comun din ocolul silvic Talmaza”. 

(Conducător Ştiinţific: dr., conf.univ. PALANCEAN Alexei). 

 CATANA Marin, an.IV, “Reconstrucţia arboretelor afectate de arţar 

american din Rezervaţia Pădurea Domnească” (Conducător Ştiinţific: 

dr., conf. univ. PALANCEAN Alexei). 

 CIOBANU Anatolie, an. IV, “Planificarea şi aplicarea complexului de 

lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor din ocolul silvic 

Hîrjauca” (Conducător Ştiinţific: asistent univ. GRUBÎI Ghenadie). 

 COVALI Ilia, an. IV, “Studiul arboretelor naturale din ocolul silvic 

Selişte” (Conducător Ştiinţific:dr., lector univ. COVALI Victoria). 

 CRECIUN Oleg, an. IV, “Aplicarea diferenţiată a lucrărilor de 

îngrijire şi conducere a arboretelor din fondul forestier al ocolului 

silvic Vatici” (Conducător Ştiinţific: asistent univ. GRUBÎI Ghenadie). 

 CRECIUN Roman,  an. IV, “Aplicarea tratamentelor cu regenerare 

sub masiv în pădurile naturale fundamentale ale ocolului silvic 

Teleşeu” (Conducător Ştiinţific: asistent univ. GRUBÎI Ghenadie). 
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 DUBOVIŢCHI/ŢEPORDEI Alexandru, an.IV, “Studiul arboretelor 

naturale din ocolul silvic Ghidighici” (Conducător Ştiinţific: dr., lector 

univ. COVALI Victoria). 

 GÎLCA Liudmila, an. IV, “Plante medicinale din aria protejata 

Ţigăneşti” (Conducător Ştiinţific:.dr., lector univ. COVALI Victoria). 

 GOLBAN Valerii, an.IV, “Studiul arboretelor naturale din ocolul 

silvic Criuleni” (Conducător Ştiinţific: dr., lector univ. COVALI 

Victoria). 

 HAREA Anatolie, an. IV, “Studiul arboretelor naturale din ocolul 

silvic Bravicea” (Conducător Ştiinţific: dr., lector univ. COVALI 

Victoria). 

 IORDACHI Andrei,  an. IV, “Studiul arboretelor naturale din ocolul 

silvic Scoreni” (Conducător Ştiinţific: dr., lector univ. COVALI 

Victoria). 

 LISNIC Andrei, an. IV, “Studiul arboretelor naturale din ocolul silvic 

Şoldăneşti” (Conducător Ştiinţific: dr., lector univ. COVALI Victoria). 

 PETICA Valeriu,  an. IV, “Creşterea în captivitate a cerbului în ocolul 

silvic Mîndreşti” (Conducător Ştiinţific: dr., conf.univ. PALANCEAN 

Alexei). 

 ROTARU Pavel, an. IV, “Studiul arboretelor naturale din ocolul silvic 

Ivancea” (Conducător Ştiinţific: dr., lector sup. COVALI Victoria). 

 ROZNOVAN Ion, an. IV, “Particularităţile îngrijirii şi conducerii 

pădurilor de luncă din Rezervaţia „Pădurea Domnească” . 

(Conducător Ştiinţific: dr., lector univ. COVALI Victoria). 

 SEVERIN Dorin, an. IV, “Studiul arboretelor naturale din ocolul 

silvic Vatici”. (Conducător Ştiinţific: dr., lector univ. COVALI 

Victoria). 

Masterat 

 CEBAN Vlad, an. I, “Vegetaţia ecosistemului urban Chişinău” 

(Conducător Ştiinţific: dr. hab., prof. univ. ZAGORNEANU Eudochia).  

 DOBREA Vitalie, an. I, “Specificul ecologic al raionului Cahul”  

(Conducător Ştiinţific: dr. conf.  GUMOVSCHI Andrei). 

 MOCANU Olga, an. I, “Realitatea despre OMG” (Conducător 

Ştiinţific: dr., conf.  GUMOVSCHI Andrei). 

 NOVAC Vitalie, an.I, “Problemele şi perspectivele dezvoltării 

turismului ecologic în Republica Moldova” (Conducător Ştiinţific: dr. 

conf.  GUMOVSCHI Andrei). 

 PAPUC Vladimir, an. I, “Populaţia reptilelor din R.Moldova” 

(Conducător Ştiinţific: dr. hab., prof. univ. ZAGORNEANU Eudochia).  

 BAXANEAN Ananie,  an. I, “Reconstrucţia ecologică a arboretelor 
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necorespunzătoare din O.S. Hîrjauca” (Conducător Ştiinţific: dr., conf. 

univ. PALANCEAN Alexei). 

 CHIRIAC Veaceslav, an. I, “Influenţa lucrărilor biotehnice asupra 

populațiilor de mistreţ şi căprior în O.S. Briceni” (Conducător 

Ştiinţific: dr., conf.univ. PALANCEAN Alexei). 

 COVALI Vasile, an. I, “Împădurire terenurilor degradate din afara 

fondului forestier din I.S  “Orhei” (Conducător Ştiinţific: dr., 

conf.univ. PALANCEAN Alexei). 

 CIOBANU Vlad, an. I, “Reconstrucţia ecologică a arboretelor 

necorespunzătoare din aria protejată “Zberoaia-Lunca” (Conducător 

Ştiinţific: dr., lector sup. COVALI Victoria). 

 GRECU Olesea, an.I, “Educaţia de mediu în ariile protejate 

forestiere”. (Conducător Ştiinţific: dr., lector sup. COVALI Victoria). 

 FILIPESCU Anatol,  an. I, “Eficacitatea populării cu fazan de 

vînătoare în raionul Criuleni” (Conducător Ştiinţific: dr., conf.univ. 

PALANCEAN Alexei). 

 IRIMCIUC Denis, an. I, “Reconstrucția ecologică a arboretelor de 

stejar afectate de arţar american din Rezervaţia “Pădurea 

Domnească” ”. (Conducător Ştiinţific: dr., conf.univ. PALANCEAN 

Alexei). 

 MOCANU Igori, an. I, “Reforma în domeniul silviculturii – arenda 

pădurilor”. (Conducător Ştiinţific: dr., conf. univ. PALANCEAN 

Alexei). 

 LĂPTEANU Nicolae, an. I, “Reconstrucţia ecologică a arboretelor 

necorespunzătoare din aria protejată “Valea Mare” (Conducător 

Ştiinţific: dr., lector univ. COVALI Victoria). 

 SURGUCI Ion, an. I, “Reconstrucţia ecologică a arboretelor  

necorespunzătoare din O.S. Băiuş” (Conducător Ştiinţific: dr., conf. 

univ. PALANCEAN Alexei). 

 PRAF Grigore, an. I, “Reconstrucția ecologică a arboretelor  

necorespunzătoare din O.S. Nisporeni” (Conducător Ştiinţific: dr., 

conf.univ. PALANCEAN Alexei). 

 ROZNOVAN Ruslan,  an. I, “Cercetări privind îngrijirea și conducere 

a arboretelor de luncă din Rezervaţia “Pădurea Domnească” 

(Conducător Ştiinţific: asistent univ. GRUBÎI Ghenadie).        

15.00 – 15.30 Discuţii, totaluri 

15.30-16.30 Ședința de încheiere a lucrărilor conferinței la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  
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Secţia BIOMEDICINA 

26 aprilie 201, luni, aula 314b 

 

Moderatori:  Inga PROTOPOP, anul lll. 

                       Liudmila SOCOLOVA , lect.univ., magistru 

         Elina GHEIDE, asist. univ., magistru 

 

10.30 – 15.00 Comunicări 

 

 BABA Aliona, an. III, “Aplicarea a dietelor în funcţie de o metodă 

adăugătoare în îngrijirea tenului ofelit” (Conducător Ştiinţific: dr., 

conf. univ. SOCOLOV Vasili). 

 BĂIEŞU Irina, an. III, “Utilizarea ultrasunetelor în lupta cu grăsime” 

(Conducător Ştiinţific: asist. univ., magistru GHEIDE Elina). 

 BEGAL Cristina, an. III, “Importanţa utilizării masajului şi a 

kinetoterapiei în recuperarea scoliozilor la copii de vârsta de 7-10 ani 

” (Conducător Ştiinţific: lector univ. COŞNEANU Ana)  

 BIŢA Ana, an. III, “Utilizarea aparatajelor în programele de tratarea 

a acneei” (Conducător Ştiinţific: asist. univ., magistru GHEIDE Elina). 

 BOGATAIA Ecaterina, an. III, “Studiul principiilor de acţiune a 

procedurilor care acţionează asupra îmbunătăţirii culorii pielii” 

(Conducător Ştiinţific: asist. univ., magistru GHEIDE Elina). 

 BOLDURATU Evghenia, an. III, “Particularităţile utilizării cosmeticii şi 

aplicării procedurilor cu oxigen” (Conducător Ştiinţific: asist. univ., 

magistru GHEIDE Elina). 

 BORODACHI Elena, an. III, “Aplicarea masajului şi a kinetoterapiei în 

afecţiuni cardiovasculare” (Conducător Ştiinţific: lector univ. 

COŞNEANU Ana)  

 BORODIN Victoria, an. III, “Importanţa aplicării masajului şi 

kinetoterapiei în discopatia lombară” (Conducător Ştiinţific: lector 

univ. COŞNEANU Ana) 

 BOŢU Doiniţa, an. III, “Utilizarea RF-tehnologiilor în programe anti-

age” (Conducător Ştiinţific: asist. univ., magistru GHEIDE Elina). 

 CAPCELEA Ecaterina, an. III, “Particularităţile executării a 

reflexoterapia” (Conducător Ştiinţific: lector univ. COŞNEANU Ana). 

 COJUHARI Irina, an. III, “Particularităţile administrării procedurilor 

de tip Express” (Conducător Ştiinţific: asist. univ., magistru GHEIDE 

Elina). 

 DANILESCU Cristina, an. III, “Specificul executării a masajului 

Ayurveda” (Conducător Ştiinţific: lector univ. COŞNEANU Ana)  

 DOVBENCO Olga, an. III, “Aplicarea kinetoterapiei în scopurile 
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reabilitării” (Conducător Ştiinţific: lector univ. COŞNEANU Ana) 

 GAVRILOV Silvia, an. III, “Deosebirile introducerii a cocktail-urilor 

mezoterapeutici prin intermediul dermoroller-ului în cadrul 

programelor anti-age” (Conducător Ştiinţific: asist. univ., magistru 

GHEIDE Elina). 

 GOLIC Cristina, an. III, “Importanţa masajului şi a kinetoterapiei în 

profilaxia depresiei” (Conducător Ştiinţific: lector univ. COŞNEANU 

Ana) 

 GRATII Elena, an. III, “Îmbunătăţirea calităţii vieţii în urma aplicării 

masajului şi a kinetoterapiei la pacienţi cu osteoporoza” (Conducător 

Ştiinţific: lector univ. COŞNEANU Ana) 

 GUŢU Ana, an. III, “Specificul de lucru cu produsele cosmetice pe 

baza de componente de originea marină” (Conducător Ştiinţific: asist. 

univ., magistru GHEIDE Elina). 

 ICHIM Sorina, an. III, “Aplicarea masajului în ameliorarea durerii 

spinale” (Conducător Ştiinţific: lector univ. COŞNEANU Ana) 

 IGNATIUC Adriana, an. III, “Aplicarea masajului în afecţiuni a 

sistemului respirator” (Conducător Ştiinţific: lector univ. COŞNEANU 

Ana) 

 ILUŞCA Irina, an. III, “Masoterapia în afecţiuni posttraumatice ale 

aparatului locomotor” (Conducător Ştiinţific: lector univ. 

COŞNEANU Ana) 

 Isac Corina, an. III, “Specificul aplicării peeling-ului în tratamentul 

acneei” (Conducător Ştiinţific: asist. univ., magistru GHEIDE Elina). 

 ISACHI Elizaveta, an. III, “Terapiile de relaxare, folosite în 

tratamentul recuperator” (Conducător Ştiinţific: lector univ. 

COŞNEANU Ana) 

 IURCU Lilia, an. III, “Particularităţile combinării de masaj şi 

kinetoterapie în patologia coloanei vertebrale”. (Conducător Ştiinţific: 

lector univ. COŞNEANU Ana) 

 LAPTEACRU Rodica, an. III, “Utilizare a masajului şi a mijloacelor 

kinetoterapeutice în recuperarea medicală”. (Conducător Ştiinţific: 

lector univ. COŞNEANU Ana) 

 LUNGU Olivia, an. III, “Masajul clasic în întreţinere şi relaxare a 

corpului”. (Conducător Ştiinţific: lector univ. COŞNEANU Ana) 

 LUŢA Iulia, an. III, “Momente cheie în executarea de Reaffirming 

massage – masajul cu efect de lifting”. (Conducător Ştiinţific: asist. 

univ., magistru GHEIDE Elina). 

 MANZA Cristina, an.III, “Studiul rolului automasajului pentru modul 

sănătos de viaţa”. (Conducător Ştiinţific: lector univ. COŞNEANU 

Ana) 
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 MARIAN Tatiana, an.III, “Particularităţile tratamentului atraumatic 

al acneei”. (Conducător Ştiinţific: asist. univ., magistru GHEIDE 

Elina). 

 MORARU Cristina, an.III, “Particularităţile desfăşurării procedurilor 

din domeniul SPA”. (Conducător Ştiinţific: asist. univ., magistru 

GHEIDE Elina). 

 MOROHAI Anişoara, an.III, “Specificul îngrijirii pielii în dependenţa 

de ciclu menstrual”. (Conducător Ştiinţific: dr., conf.univ. SOCOLOV 

Vasili). 

 OPREA Livia, an.III, “Specificul executării a masajului anticelulitic”. 

(Conducător Ştiinţific: lector univ. COŞNEANU Ana)  

 PÎRVAN Elena, an.III, “Particularităle hidratării pielii prin metodele 

de aparataj”. (Conducător Ştiinţific: asist. univ., magistru GHEIDE 

Elina). 

 PROTOPOP Inga, an.III, “Aspectele praxiologice ale lucrului cu 

aparatul LPG ”. (Conducător Ştiinţific: asist. univ., magistru GHEIDE 

Elina). 

 PRUTEANU Diana, an.III, “Specificul administrării tratamentelor cu 

acţiunea de profilaxia anti-age”. (Conducător Ştiinţific: asist. univ., 

magistru GHEIDE Elina). 

 RUSNAC Roman, an.III, “Utilizarea produselor aromatice în masaj 

Ayurvedic”. (Conducător Ştiinţific: lector univ. COŞNEANU Ana) 

 RUSU Cristina,  (gr.34) an.III, “Rolul mijloacelor kinetice în 

recuperare”. (Conducător Ştiinţific: lector univ. COŞNEANU Ana) 

 RUSU Cristina, (gr.35) an.III, “Tehnica executării procedurilor ce 

efect anti-ptoza gravitaţională”. (Conducător Ştiinţific: asist. univ., 

magistru GHEIDE Elina). 

 RUSU Liliana, an. III, “Alegerea tacticii îngrijirii tenului acneei în 

salon de frumuseţe în depedenţa de tratament medicamentos 

administrat la un medic-dermatolog”. (Conducător Ştiinţific: dr., conf. 

univ. SOCOLOV VASILI ). 

 SCHIPSCAIA Veronica, an.III, “Importanţa rolului masajului în 

tratamentul cicatricilor”. (Conducător Ştiinţific: lector univ. 

COŞNEANU Ana) 

 TARASENCO Ecaterina, an.III, “Momentele distinctive în aplicarea 

procedurilor exfoliante în caz de cuperoză”. (Conducător Ştiinţific: 

asist. univ.,  magistru GHEIDE Elina). 

 TICLENCO Vera, an. III, “Particularităţile luptei cu ridurile mimice 

prin metode non-invazive” (Conducător Ştiinţific: asist. univ., magistru 

GHEIDE Elina). 
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 TIMOFTI Ana, an. III, “Studiul elementelor şi principiilor de medicina 

orientală” (Conducător Ştiinţific: lector univ. COŞNEANU Ana) 

 TONU Cristina, an. III, “Masajul anticelulitic şi aplicarea produselor 

cosmetice anticelulitice” (Conducător Ştiinţific: lector univ. 

COŞNEANU Ana) 

 URUM Tatiana, an. III, “Specifica peeling-ului retinoic” (Conducător 

Ştiinţific: asist. univ., magistru GHEIDE Elina). 

 VITU Mariana, an.III, “Specificul masajului SHIATSU în programe de 

reabilitare”. (Conducător Ştiinţific: lector univ. COŞNEANU Ana) 

 VOLOŞCIUC Olga, an. III, “Specificul îngrijirii pielii predispuse 

hipersensibilitătii în saloanele de frumuseţe” (Conducător Ştiinţific: 

asist. univ., magistru GHEIDE Elina). 

 VUTCARIOVA Natalia, an. III, “Specificul alegerii produselor 

cosmetice utilizate în masoterapia” (Conducător Ştiinţific: lector univ. 

COŞNEANU Ana) 

 ZUBCO Natalia, an. III, “Aplicarea tratamentelor bazate pe factorul 

„crio” în condiţiile de salon” (Conducător Ştiinţific: lector univ. 

COŞNEANU Ana) 

 BABCINSCAIA Cristina, an. III, “Клюквенное термонагревающее 

обертывание в программе по уходу за телом” (Conducător 

Ştiinţific: dr., conf. univ. SOCOLOV Vasili ). 

 BLEŢA Natalia, an. III, “Коррекция возрастных изменений кожи 

шеи и декольте” (Conducător Ştiinţific: lector univ., magistru, 

SOCOLOVA Ludmila) 

 CAMÎŞAN Irina, an. III, “Омолаживающие процедуры на основе 

красных водорослей” (Conducător Ştiinţific: dr., conf. univ. 

SOCOLOV Vasili). 

 CAPLUN Anna, an. III, “Применение ароматических масел 

седативного действия в релаксирующем массаже” (Conducător 

Ştiinţific: dr., conf. univ. SOCOLOV Vasili ). 

 CHIREEVA Iulia, an. III, “Методы борьбы с гиперпигментацией 

кожи лица ” (Conducător Ştiinţific: lector univ., magistru, 

SOCOLOVA Ludmila) 

 CHIRIAC Janna, an. III, “Особенности программы реабилитации 

после акне для жирной мужской кожи” (Conducător Ştiinţific: 

lector univ., magistru, SOCOLOVA Ludmila) 

 COLIŢOVA Maia, an. III, “Особенности ухода за 

гиперчувствительной кожей” (Conducător Ştiinţific: lector univ.,  

magistru, SOCOLOVA Ludmila) 

 COLOMIEţ Irina, an.III, “Витамин С и ретинол в терапии 
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возрастных изменений кожи”. (Conducător Ştiinţific: dr., conf. univ. 

SOCOLOV Vasili ). 

 DIACOV Irina an.III, “Деформация контуров овала лица и его 

коррекция”. (Conducător Ştiinţific: lector univ., magistru, 

SOCOLOVA Ludmila) 

 FIALCOVSCAIA Inna, an. III, “Использование медового массажа в 

уходе за телом” (Conducător Ştiinţific: lector univ., magistru, 

SOCOLOVA Ludmila) 

 Filippenco Olga, an. III, “Аэробика лица в комплексном уходе 25+ ” 

(Conducător Ştiinţific: lector univ., magistru, SOCOLOVA Ludmila) 

 GARCIC Alisa, an. III, “Комплексный подход в коррекции 

«второго» подбородка” (Conducător Ştiinţific: lector univ., magistru, 

SOCOLOVA Ludmila) 

 GRUNICOVSCAIA Svetlana, an. III, “Глиняный массаж и 

обертывания в уходе за телом” (Conducător Ştiinţific: dr., conf. 

univ. SOCOLOV Vasili). 

 JADCO Maia, an. III, “Уход за лицом и телом на основе продуктов 

пчеловодства”. (Conducător Ştiinţific: lector univ., magistru, 

SOCOLOVA Ludmila) 

 MARTÎNIUC Alina, an. III, “Виноградные и фруктовые 

обертывания в уменьшении объемов тела” (Conducător Ştiinţific: 

lector univ., magistru, Socolova Ludmila) 

 OLEINIC-POLEACOVA Alla, an. III, “Фруктовые и овощные пюре 

в уходе за кожей лица” (Conducător Ştiinţific: lector univ., magistru, 

SOCOLOVA Ludmila) 

 PELEAVSCAIA Irina an. III, “Витамин С и ретинол в терапии 

гиперпигментации” (Conducător Ştiinţific: dr., conf.univ. SOCOLOV 

Vasili ). 

 PREDA Alla, an. III, “Техники выполнения восстанавливающих 

косметических программ для зрелой кожи” (Conducător Ştiinţific: 

lector univ., magistru, SOCOLOVA Ludmila) 

 SANDRAGAILO Cristina, an. III, “Испанский моделирующий 

массаж «Топ-лифтинг»” (Conducător Ştiinţific: lector univ., 

magistru, SOCOLOVA Ludmila) 

 UŞACOVA Marina, an. III, “Липолитический массаж и масляные 

обертывания в коррекции фигуры” (Conducător Ştiinţific: lector 

univ., magistru, SOCOLOVA Ludmila) 

 VASILEVSCAIA Natalia, an. III, “Применение обертываний на 

основе зеленого кофе в уходе за телом”. (Conducător Ştiinţific: dr., 

conf. univ. SOCOLOV Vasili ). 

 ZHYGURSKA Lesia, an. III, “Специфика механической 
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эксфолиации кожи лица и тела” (Conducător Ştiinţific: dr., conf. 

univ. SOCOLOV Vasili ). 

 ZOTOVICI Alla, an. III, “Грязевые обертывания в 

антицеллюлитной программе” (Conducător Ştiinţific: dr., conf. univ. 

SOCOLOV Vasili ). 

15.00 – 15.30 Discuţii, totaluri 

15.30-16.30 Ședința de încheiere a lucrărilor conferinței la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  

 

 

Secţia  ELABORĂRI DE TEHNOLOGII ŞI METODE DE ANALIZĂ  

A REMEDIILOR MEDICAMENTOASE ŞI COSMETICE 

26 aprilie 2013, luni, aula 828 

 

Moderatori : Mihail HANGAN, anul II 

         Ina SINOGACI, anul lV 

                      Natalia OCOPNAIA, dr. conf. 

                       

10.30 – 15.00 Comunicări 

 

 BRASOVEANU Elena, an. IV, “Tehnologia de preparare a 

produselor cosmetice utilizate in procedurile SPA” (Conducător 

Ştiinţific: asist. Univ. PURICE Natalia). 

 CEBAN Cristina, an. IV, “Tehnologia de preparare a produselor 

cosmetice cu effect anti-rid” (Conducător Ştiinţific: asist. univ. 

PURICE Natalia). 

 GUZUN Natalia, an. IV, “Tehnologia de preparare a produselor 

cosmetice utilizate in masajul curativ-profilactic” (Conducător 

Ştiinţific: asist. univ. PURICE Natalia). 

 MÎNDRESCU Nina, an. IV, “Tehnologia de preparare a produselor 

cosmetice impotriva vergeturilor” (Conducător Ştiinţific: asist. univ 

PURICE Natalia). 

 MÎRA Zinaida, an. IV, “Tehnologia de preparare a produselor 

cosmetice utilizate pentru ingrijirea nou-nascutilor” (Conducător 

Ştiinţific: asist. univ. PURICE Natalia). 

 PLEŞCA Alina, an. IV, “Tehnologia de preparare a produselor 

cosmetice pentru ingrijirea parului” (Conducător Ştiinţific: asist. univ. 

PURICE Natalia). 

 ŢOPA Alina, an. IV, “Tehnologia de preparare a produselor cosmetice 
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cu effect anticelulitic” (Conducător Ştiinţific: asist. univ. PURICE 

Natalia). 

 TRICOLICI Zoia, an. IV, “Tehnologia de preparare a produselor 

cosmetice cu proprietati exfoliante” (Conducător Ştiinţific: asist. univ. 

PURICE Natalia). 

 AHMEDOVA Rena an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase comprimate Eufilina 150mg (IM Farmaco SA)”, 

(Conducător Ştiinţific: dr., conf. univ. BODIU Vasile) 

 BARCOVSCAIA Anastasia, an. IV, “Технология производства 

лекарственной формы суппозитории Кетопрофен 100 мг.)”, 

(Conducător Ştiinţific: dr., conf. univ OZOL Ludmila) 

 BAZATIN Roman, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase solutie  injectabila Acid Nicotinic 1% 1ml” (IM 

Farmaco SA), (Conducător Ştiinţific: dr., conf. univ. BODIU Vasile) 

 BEGU Lilia, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase comprimate Tetraciclina 250 mg” (Conducător 

Ştiinţific: dr., conf. univ. BODIU Vasile) 

 BELOGRIVÎI Iraida, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase capsule Memorivit 80mg ((IM Vitapharm-com SRL)”, 

(Conducător Ştiinţific: dr., conf. univ. BODIU Vasile) 

 BELOVA Angela, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase pulbere liofilizata Botox” (Conducător Ştiinţific: asist. 

univ. PURICE Natalia). 

 BULBUC Victoria, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase comprimate Citramon-M” (IM Farmaco SA), 

(Conducător Ştiinţific: asist. univ. PURICE Natalia). 

 BUZATU Alina, an. IV “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase comprimate Izoniazida 300mg (IM Farmaco 

SA)”.(Conducător Ştiinţific: dr. hab., prof. univ. REMIŞ Vladimir) 

 CAMINCEANU Evghenii, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase drajeuri de Panangina”. (Conducător Ştiinţific: dr., 

conf. univ. BODIU Vasile) 

 CASÎM Ivana, an. IV, “Технология производства лекарственной 

формы гель Троксевазин 2 %” (Conducător Ştiinţific: dr., conf. univ 

OZOL Ludmila) 

 CATĂNSUS Alina, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase unguent Fluocinilon-N (SC Antibiotice SA)”  

(Conducător Ştiinţific: dr. hab., prof. univ. REMIŞ Vladimir) 

 CEBOTARI Cristina, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase gel Hepavenol 1000UI/g 50g (Farmaprim SRL)” 

(Conducător Ştiinţific: dr. hab., prof. univ. REMIŞ Vladimir) 
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 CERNEV Rosina, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase supozitorii rectale Indometacina 100mg”.  

(Farmaprim SRL), (Conducător Ştiinţific: dr., conf. univ. BODIU 

Vasile) 

 CERNEV Sorina, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase supozitoare Diclofenac 100 mg” (Conducător 

Ştiinţific: dr., conf. univ. BODIU Vasile) 

 IVANENCO Olga, an. IV, “Сабельник. Технология получения 

Сабельник- Эвалар” (Conducător Ştiinţific: dr., conf. univ OZOL 

Ludmila) 

 IVANŢOC (Lupu) Angela, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase  comprimate Acid Acetilsalicilic”, (IM Farmaco SA), 

(Conducător Ştiinţific: dr., conf. univ. BODIU Vasile) 

 LATU Ira, an. IV, “Технология производства лекарственной формы 

Фитонастойки на вине” (Conducător Ştiinţific: dr., conf. univ OZOL 

Ludmila) 

 LAZAR Cristina, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase capsule Indapamid 2.5mg” (IM Farmaco SA), 

(Conducător Ştiinţific: asist. univ. PURICE Natalia). 

 LUNGU Sabrin,a an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase comprimate Clemastin 1mg” (IM Farmaco SA). 

(Conducător Ştiinţific: dr., conf. univ. BODIU Vasile) 

 MOLDOVAN Valentina, an. IV, “Технология производства 

лекарственной формы Суматриптан” (Conducător Ştiinţific: dr., 

conf.univ OZOL Ludmila) 

 NISTOR Natalia, an.  IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase unguent de Clotrimazol” (Conducător Ştiinţific: asist. 

univ.  PURICE Natalia). 

 OANCEA Daniel, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase capsule Ulcoran 150mg (IM Farmaco SA)”. 

(Conducător Ştiinţific: asist. univ. PURICE Natalia). 

 PĂDURARU Cristina, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase crema Aciclovir 5% 10g (Universal-Farm SRL)”, 

(Conducător Ştiinţific: dr. hab., prof.univ. REMIŞ Vladimir) 

 PĂLĂDUŢĂ Ana, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase sirop de Novopassit” (Conducător Ştiinţific: asist. 

univ. PURICE Natalia). 

 PLATON Dina, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase unguent Levomicol-UNF” (Universal-Farm SRL). 

(Conducător Ştiinţific: dr., conf.univ. BODIU Vasile) 

 POLIVENCU Anastasia, an. IV, “Tehnologia de producere a formei 
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medicamentoase comprimate filmate de Fluconazol 150 mg” 

(Conducător Ştiinţific: asist. univ. PURICE Natalia). 

 POPOVICI Elena, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase ovule vaginale Nistatin 250000UI.” (Farmaprim 

SRL),  (Conducător Ştiinţific: asist. univ. PURICE Natalia). 

 POPOVICI Livia, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase comprimate de Nitroxolina” (Conducător Ştiinţific: 

dr. hab., prof.univ. REMIŞ Vladimir) 

 PROCOPENCO Irina, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase capsule Metoprolol 100mg” (Universal-Farm SRL), 

(Conducător Ştiinţific: asist. univ. PURICE Natalia). 

 RADOVA Iulia, an. IV, “Технология производства медицинских 

карандашей” (Conducător Ştiinţific: dr., conf.univ OZOL Ludmila) 

 RĂILEANU Natalia, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase capsule de Aspivit (IM Vitapharm-com SRL)” 

(Conducător Ştiinţific: dr., conf. univ OZOL Ludmila) 

 ROMAŞOVA Tatiana, an. IV, “Технология производства раствора 

для наружного применения Ромазулан” (Conducător Ştiinţific: dr., 

conf.univ OZOL Ludmila) 

 RUSICO Tatiana, an.  IV, “Технология производства лекарственной 

формы таблетки Дротаверин” (Conducător Ştiinţific: lector asistent 

PURICE Natalia). 

 RUSU Tatiana, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase sirop de Allora” (Conducător Ştiinţific: asist. univ. 

PURICE Natalia). 

 SANDU Marina, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase comprimate Ketoconazol 200mg (IM RNP 

Pharmaceuticals SRL )” (Conducător Ştiinţific: dr., conf.univ OZOL 

Ludmila) 

 ŞCHIOPU Ecaterina, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase capsule Proactiv” (IM Vitapharm-com SRL). 

(Conducător Ştiinţific: asist. univ. PURICE Natalia). 

 SINOGACI Ina, an.  IV, “Технология производства лекарственной 

формы спрэй Каметон” (Conducător Ştiinţific: dr.hab., prof.univ. 

REMIŞ Vladimir) 

 STANCIU Alina, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase unguent de Streptocidă” (Conducător Ştiinţific: asist. 

univ. PURICE Natalia). 

 ŢURCAN Alexandru, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase solutie injectabila Eufilina 2,4% 5ml (IM Farmaco 

SA)”, (Conducător Ştiinţific: dr., conf.univ OZOL Ludmila) 
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 ŢURCAN Elena, an.  IV, “Технология производства лекарственной 

формы Бусерелин” (Conducător Ştiinţific:  dr.hab., prof.univ. REMIŞ 

Vladimir) 

 VASILIU Valeria, an. IV, “Tehnologia de preparare a formei 

medicamentoase solutie de Acid formic” (Depofarm). (Conducător 

Ştiinţific: asist. univ. PURICE Natalia). 

15.00 – 15.30 Discuţii, totaluri 

15.30-16.30 Ședința de încheiere a lucrărilor conferinței la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  
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FACULTATEA INFORMATICĂ ŞI INGINERIE 

 

Secţia TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI 

INFORMATICĂ APLICATĂ 

26 aprilie 2013; aula 306 

 

Moderatori:  MUZÎCA Ivan, an IV  

        BĂLĂNEL Dumitru, dr., conf. univ. 

 

10:30 – 15:00 Comunicări 

 

 BOIŞTEAN Sorin, Masterand, Platforma Drupal Commerce sau cum 

să îţi organizezi propria afacere on-line (cond. șt.: MITITELU V., lect.  

univ.) 

 ALEXEI Dumitru, An IV, Sistemul informatic on-line cu integrare pe 

platforme mobile (cond. șt.: DIORDIEV A., dr., conf. univ.) 

 BABĂRĂ Maxim, An IV, Sistemul informatic pentru realizarea 

proiectelor la distanţă de o echipă virtuală (cond. șt.: BĂLĂNEL D., 

dr., conf. univ.) 

 CARAGIA Angela, An IV, Sistemul informatic on-line de prelucrare a 

informaţiei pentru telefonie mobilă (cond. șt.: ICHIM I., lect. univ.) 

 GAVRILIŢĂ Gheorghe, An IV, Aplicaţii de comerţ electronic cu plată 

on-line (cond. șt.: Bălănel D., dr., conf. univ.) 

 MAEVSCAIA Janna, An IV, Modulul securizat de generare a 

parolelor de autentificare într-un sistem informaţional (cond. șt.: 

ICHIM I., lect. univ.) 

 MUZÎCA Ivan, An IV, The system for individuals tracking in 

surveillance video (cond. șt.:  PERJU V., dr. hab., acad.) 

 ODAJII Alexandr, An IV, Motoare inteligente de căutare pentru 

reţeaua Internet (cond. șt.:  BĂLĂNEL D., dr., conf. univ.) 

 POPA Ion, An IV, Aplicaţie web pentru promovarea produselor de 

artă şi design (cond. șt.: DIORDIEV A., dr., conf. univ.) 

 ROMAN Roman, An IV, Sistemul de asigurare a securităţii 

convorbirilor telefoniei mobile (cond. șt.: ZGUREANU A., dr., conf. 

univ.) 

 RUSU Vasile, An IV, Softul pentru optimizarea activităţii unei 

întreprinderi (cond. șt.: BĂLĂNEL D., dr., conf. univ.) 

 SCORICI Veronica, An IV, Sistemul de ghidare 3D a obiectelor pentru 

supraveghere video (cond. șt.: MITITELU V., lect. univ.) 
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 STOICA Serghei, An IV, Sistemul informaţional pentru elaborarea 

aplicaţiilor în baza platformei Android (cond. șt.: BĂLĂNEL D., dr., 

conf. univ.) 

 ZAIŢEV Victor, An IV, Codificarea şi decodificarea textului cu 

ajutorul numerelor Fibonacci (cond. șt.: PELIN N., dr., conf. univ.) 

 BEJAN Ion, An III, Sistemul de ghidare a ţintelor în imagini video 

(cond. șt.: PERJU V., dr. hab., acad. 

 CHIHAI Ion, An III, Sistemul de asigurare a securităţii resurselor 

informatice din cadrul ULIM (cond. șt.: ZGUREANU A., dr., conf. 

univ.) 

 CIOCANU Vladimir, An III, Sistemului de evidenţă a pacienţilor unei 

companii (cond. șt.: DEREVLENCO V., lect. univ.) 

 Hîncu VALENTIN, An III, Sistemul de protecţie a reţelelor wireless 

(cond. șt.: ZGUREANU A., dr., conf. univ.) 

 MEREACRE Radu, An III, Sistemul pentru identificarea tezaurului 

lingvistic (cond. șt.: PELIN N., dr., conf. univ.) 

 MIHAILOVA Veronica, An III, Sistemul de stocare a conţinutul 

informaţional al web site-urilor (cond. șt.: DIORDIEV A., dr., conf. 

univ.) 

 MOISEI Denis, An III, Asigurarea securităţii tranzacţiilor de date 

folosind metode criptografice (cond. șt.: ZGUREANU A., dr., conf. 

univ.) 

 MUNTEANU Sergiu, An III, Sistemul automatizat de identificare a 

limbajului natural pentru înlocuirea textelor (cond. șt.: PELIN N., dr., 

conf. univ.) 

 OSADCII Vladimir, An III, Sistemul de protocolare, sistematizare şi 

audiere a convorbirilor în Android (cond. șt.: PELIN N., dr., conf. 

univ.) 

 SCOBICI Petru, An III, Sistemul informaţional de evidenţă a timpului 

de lucru a angajaţilor (cond. șt.: Zgureanu A., dr., conf. univ.) 

 PARA Ion, An III, Compoziţii din sisteme de operare (cond. șt.: 

BĂLĂNEL D., dr., conf. univ.) 

 CAZAC Victor, An II, Tendinţe de dezvoltarea sistemului de operare 

Android (cond. șt.: BĂLĂNEL D., dr., conf. univ.) 

 TODIRAŞ Tudor, An II, Tehnologia Cloud în Aplicaţie (cond. șt.: 

BĂLĂNEL D., dr., conf. univ.) 

 ZAEŢ Evghenii, An II, Sistemul de asigurare a protecţiei accesului 

nesancţionat în cadrul unei întreprinderi în baza standardului 

IEEE802.1x (cond. șt.: ZGUREANU A., dr., conf. univ.) 
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15:00 – 15:30 Discuţii, totaluri 

15.30-16.30 Şedinţa de încheiere a lucrărilor conferinţei la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  

Secţia CALCULATOARE 

26 aprilie 2013; aula 306 

 

Moderatori:   TULBURE Victor, an IV  

          MITITELU V., lect. univ. 

   

10:30 – 15:00 Comunicări 

 

 ALEXANDREAN Serghei, An IV, Hardware encryption in wireless 

communication networks  (cond. șt.: PERJU V., dr. hab., acad.) 

 ANDREEV Cornel, An IV, Sistemul informatic pentru perfectarea on-

line a orarului de studii  (cond. șt.: DIORDIEV A., dr., conf. univ.) 

 BALANESCO Alexandr, An IV, Sistemul informaţional de 

monitorizare a traficului auto în punctele de control vamal (cond. șt.: 

EREVLENCO V., lect. univ.) 

 BELICOV Veaceslav, An IV, Softul pentru smartphon în baza 

platformei Android  (cond. șt.: PELIN N., dr., conf. univ.) 

 BORDIAN Alexandru, An IV, Sistemul informatic pentru asigurarea 

licitaţiei electronice on-line (cond. șt.: DUBCOVEŢCHI I., dr., conf. 

univ.) 

 BORONCIUC Igor, An IV, Sistemul pentru structurarea şi 

actualizarea cunoştinţelor de tip logic (cond. șt.: PELIN N., dr., conf. 

univ.) 

 BUTNARI Dumitru, An IV, Sistemul informatic „Biblioteca digitală 

ULIM” (cond. șt.: DIORDIEV A., dr., conf. univ.) 

 CAFTANATOV Alexandr, An IV, Aplicaţia „Cartea de vizită a 

Republicii Moldova” pentru telefonie mobilă (cond. șt.: SAVA N., lect. 

univ.) 

 CAZACU Dumitru, An IV, Asigurarea protecţiei sistemelor 

informaţionale prin combaterea ascunderii informaţiilor în fişierele 

multimedia  (cond. șt.: ZGUREANU A., dr., conf. univ.) 

 CERBU Vladimir, An IV, Sistemul informatic pentru monitorizarea 

evenimentelor sportive (cond. șt.: MITITELU V., lect. univ.) 

 CHIPERI Alexandru, An IV, Sistemul de prelucrare a documentelor 

electronice (cond. șt.: PELIN N., dr., conf. univ.) 
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 CIUMAC Alexandru, An IV, Information system for decision support 

in sensor networks data processing (cond. șt.: PERJU V., dr. hab., 

acad.) 

 COJAN Maxim, An IV, Sistemul de recunoaştere a ţintelor în baza 

filtrelor compozite wavelet (cond. șt.: MITITELU V., lect. univ.) 

 CULIŞ Alexandru, An IV, Обеспечение информационной 

безопасности системы клиент-сервер (cond. șt.: DVORNIC V., dr., 

conf. univ.) 

 CUŞNIR Boris, An IV, The system for human face identification using 

the method “Multisource fusion” (cond. șt.: PERJU V., dr. hab., acad.) 

 DAVID Anatoly, An IV, The system for detection of chemical and 

biological agents (cond. șt.: PERJU V., dr. hab., acad.) 

 DIMOV Maxim, An IV, The system for object classification based on 

support vector machine (cond. șt.: PERJU V., dr. hab., acad.) 

 DVORNIC Cristian, An IV, Sistemul de asigurare a securităţii 

reţelelor de calculatoare utilizând metoda de detecţie a intruziunilor 

(cond. șt.: ZGUREANU A., dr., conf. univ.) 

 GAULICA Igor, An IV, Sistemul informaţional de consultare a 

studenţilor (cond. șt.: DIORDIEV A., dr., conf. univ.) 

 HRISTOFOR Dmitrii, An IV, Sistemul informaţional de prelucrare a 

datelor (cond. șt.: ICHIM I., lect. univ.) 

 IACHIMOV Dmitri, An IV, Информационная система на основе 

конкурентной модели производитель – потребитель (cond. șt.: 

SAVA N., lect. univ.) 

 LEAMIN Alexandr, An IV, The system for image edge detection and 

analysis (cond. șt.: PERJU V., dr. hab., acad.) 

 LUGOVOI Serghei, An IV, Sistemul informatic pentru evidenţa 

transportării mărfurilor (cond. șt.: DUBCOVEŢCHI I., dr., conf. 

univ.) 

 MARAHOVSCHI Ivan, An IV, Система идентификации личностей 

на основе анализа сетчатки глаза с помощью словарного метода 

(cond. șt.: MITITELU V., lect. univ.) 

 MAZUR Oleg, An IV, Sistemul informaţional pentru comunităţile 

virtuale profesionale (cond. șt.: BĂLĂNEL D., dr., conf. univ.) 

 MORARI Oleg, An IV, Sistemul informatic on-line de evaluare a 

cunoştinţelor la limbajul PHP (cond. șt.: BĂLĂNEL D., dr., conf. 

univ.) 

 NAVIŢCHI Mihail, An IV, Aplicaţie pentru managementul sarcinilor 

în baza telefoniei mobile (cond. șt.: DIORDIEV A., dr., conf. univ.) 
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 ONIŞCENCO Evghenii, An IV, Portal informaţional de ştiri şi 

divertisment (cond. șt.: DIORDIEV A., dr., conf. univ.) 

 PÎCALOV Andrei, An IV, The system for 3D face recognition (cond. 

șt.: PERJU V., dr. hab., acad.) 

 RAHIMI Ebrahim, An IV, Aplicaţie pentru testarea cunoştinţelor în 

baza platformei mobile (cond. șt.: DIORDIEV A., dr., conf. univ.) 

 ROMANIUC Serghei, An IV, Резервирование билетов в реальном 

режиме времени для концертных залов (cond. șt.: BĂLĂNEL D., 

dr., conf. univ.) 

 ROTARI Eduard, An IV, Автоматизированная система для учета 

пропусков учебных занятий (cond. șt.: PELIN N., dr., conf. univ.) 

 SARI-TERZI Alla, An IV, Sistemul informatic pentru gestionarea 

bugetului personal (cond. șt.: SAVA N., lect. univ.) 

 SIVAŢCHII Serghei, An IV, Резервирование билетов в реальном 

режиме времени для кинотеатров (cond. șt.: BĂLĂNEL D., dr., 

conf. univ.) 

 SIVOVOL Serghei, An IV, Sistemul informatic pentru evidenţa 

transportului de pasageri (cond. șt.: DUBCOVEŢCHI I., dr., conf. 

univ.) 

 TÎRSÎNĂ Eduard, An IV, Система классификации и кластеризации 

документов (cond. șt.: DUBCOVEŢCHI I., dr., conf. univ.) 

 tulbure Victor, An IV, The system for cyber electronic warfare in the 

Battlefield  (cond. șt.:  Perju V., dr. hab., acad.) 

 TURLACOV Nicolai, An IV, Экспертная система активирования и 

структурирования знаний о языке Java  (cond. șt.: PELIN N., dr., 

conf. univ.) 

 ULINICI Grigorii, An IV, Sistemul de protecţie a software-ului în 

telefonie IP (cond. șt.: ZGUREANU A., dr., conf. univ.) 

 BARBĂROŞ Vladimer, An II, Pay Pall – электронная система 

приема платежей  (cond. șt.: BĂLĂNEL D., dr., conf. univ.) 

 PASAT Ion, An II, Перспективы развития баз данных (cond. șt.: 

BĂLĂNEL D., dr., conf. univ.) 

 

15:00 – 15:30 Discuţii, totaluri 

15.30-16.30 Şedinţa de încheiere a lucrărilor conferinţei la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  
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Secţia DESIGN INTERIOR ŞI DESIGN VESTIMENTAR 

26 aprilie 2013; aula 305 

 

Moderatori:   Diordiev Olga, dr., conf. univ. 

         Malcoci Vitalie, dr., conf. univ. 

         Statova Natalia, masterand 

         Verenciuc Iana, an IV 

         Trifan Mariana, an II 

 

10:30 – 15:00 Comunicări 

 

 Statova Natalia, Masterand, Aplicarea principiului biomimeticii în 

Designul Interior (cond. șt.: Diordiev O., dr., conf. univ.) 

 Godorog Olesea, Masterand, Elaborarea prezentării grafice media 

complexe a unui centru medical privat (cond. șt.: Diordiev O., dr., conf. 

univ.) 

 Hudorojcov Evgheni, An IV, Principii de elaborare a colecţiilor de 

modele proprii (prezentare schite), (cond. șt.: Diordiev O., dr., conf. 

univ.) 

 Aramă Rodica, An IV, Design interior al salonului de mariaj din mun. 

Chişinău (cond. șt.: MAŢCAN-LÎSENCO I., lect. univ.) 

 Aluatschii Igor, An IV, Дизайн интерьера торгового центра в г. 

Тараклия (cond. șt.: MAŢCAN-LÎSENCO I., lect. univ.) 

 BÎTCA Anastasia, An IV, Vilă individuală din suburbia mun. Chişinău 

pentru familie cu două persoane (cond. șt.: TABURŢA R., dr., conf. 

univ.) 

 Bodnariuc Nicanor, An IV, Design interior al casei cu 2 nivele din 

mun. Chişinău (cond. șt.:  TABURŢA R., dr., conf. univ.) 

 BORŞ Ludmila, An IV, Design interior al restaurantului „Orheiul 

Vechi” din com. Butuceni (cond. șt.: REJEP V., lect. sup. univ.) 

 BUMBU Ludmila, An IV, Design interior al spaţiului de oficiu din 

mun. Chişinău (cond. șt.: MALCOCI V., dr., conf. univ.) 

 CEBAN Mihai, An IV, Design interior al casei de locuit cu două 

nivele pentru patru persoane din or. Ştefan-Vodă (cond. șt.: REJEP V., 

lect. sup. univ. 

 CÎNEVA-BUJOR Corina, An IV, Design interior al apartamentului cu 

3 odăi pentru o familie cu 2 copii din or. Cantemir (cond. șt.: 

MAŢCAN-LÎSENCO I., lect. univ.) 

 COTOROBAI Eugeniu, An IV, Design interior al berăriei de pe str. 

Mihai Eminescu mun. Chişinău (cond. șt.: REJEP V., lect. sup. univ.) 
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 CULAI Liudmila, An IV, Design interior al restaurantului „Novas” 

din com. Sîngera, (cond. șt.: MAŢCAN-LÎSENCO I., lect. univ.) 

 DLINNA Alina, An IV, Дизайн интерьера оздоровительного 

комплекса „Wellness&SpaTermal” в гор. Кишинэу (cond. șt.: 

BALAN P., dr., conf. univ.) 

 DOHOTER Dumitru, An IV, Design interior al casei individuale cu 2 

nivele din or. Cimişlia. (cond. șt.: BALAN P., dr., conf. univ.) 

 GADIAC Natalia, An IV, Дизайн интерьера двухэтажного жилого 

дома для семьи из 3-х человек в г. Бендеры (cond. șt.: REJEP V., 

lect. sup. univ.) 

 GÎLCĂ Petru, An IV, Design interior al salonului de mobilă 

„Bucătăria Mea” din mun. Chişinău (cond. șt.: REJEP V., lect. univ.) 

 GÎRLEAN Victoria, An IV, Design interior al cafenelei „Victoria” din 

or. Orhei (cond. șt.: REJEP V., lect. univ.) 

 GONCEARENCO-MOREI Emilia, An IV, Design interior al cafenelei 

„4 rooms” din mun. Chişinău (cond. șt.: DIORDIEV O., dr., conf. 

univ.) 

 GORCINSCHI Igor, An IV, Design interior al hotelului „Grand 

Palace” din mun. Chişinău (cond. șt.: REJEP V., lect. sup. univ.) 

 GRATII Olesea, An IV, Design interior al casei de locuit individuale 

pentru patru persoane din com. Tohatin (cond. șt.: MAŢCAN-

LÎSENCO I., lect. univ.) 

 HUDOROJCOV Evgheni, An IV, Design interior al casei de locuit cu 

două nivele din com. Cricova (cond. șt.: DIORDIEV O., dr., conf. 

univ.) 

 JOSAN Diana, An IV, Design interior al apartamentului cu două 

nivele pentru o familie din 5 persoane din mun. Chişinău, Malcoci V., 

dr., conf. univ.) 

 LUCA Cristina, An IV, Design interior al casei pentru persoanele în 

vârstă din or. Ungheni (cond. șt.: TABURŢA R., dr., conf. univ.) 

 MIHALACHI Irina, An IV, Design interior al cafenelei „Victoria” din 

or. Orhei (cond. șt.: MAŢCAN-LÎSENCO I., lect. univ.) 

 MIŞCOI Victor, An IV, Design interior al cafenelei din com. Ialoveni, 

(cond. șt.: RUSU-PAIU E., asist. univ.) 

 MÎNDREAN Aurelia, An IV, Design interior al cafenelei „Café des 

amis” din mun. Chişinău (cond. șt.: DIORDIEV O., dr., conf. univ.) 

 PARASCHIV Cristina, An IV, Design interior al casei cu două nivele 

din or. Orhei (cond. șt.: TABURŢA R., dr., conf. univ.) 
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 PAVLENKO Dariia, An IV, Дизайн интерьера двухэтажного 

жилого дома в пригородной зоне г. Сочи (cond. șt.: MALCOCI V., 

dr., conf. univ.) 

 PAVLOV Iuliana, An IV, Design interior al apartamentului cu 3 odăi 

pentru o familie cu un copil din mun. Chişinău (cond. șt.: RUSU-PAIU 

E., asist. univ.) 

 PLAGOVA Anna, An IV, Дизайн интерьера двухэтажного жилого 

дома в пригородной зоне гор. Одесса (cond. șt.: MAŢCAN-

LÎSENCO I., lect. univ.) 

 SEMIONOVA Maria, An IV, Дизайн интерьера городского кафе-

бара „Vesuvius” в г. Бельцы (cond. șt.: MALCOCI V., dr., conf. 

univ.) 

 SÎRBU Nicolai, An IV, Design interior al unui apartament cu 3 odăi 

pentru o familie cu 3 copii din în or. Căuşeni (cond. șt.: BALAN P., 

dr., conf. univ.) 

 ŞAHRAI Olga, An IV, Design interior al centrului de reabilitare din 

com. Vadul lui Vodă (cond. șt.: MALCOCI V., dr., conf. univ.) 

 TOMA Iana, An IV, Дизайн интерьера детского кафе „Walt-

Disney” (cond. șt.: MAŢCAN-LÎSENCO I., lect. univ.) 

 UZUN Evghenii, An IV, Дизайн интерьера городского кафе 

„Креатив” (cond. șt.: MALCOCI V., dr., conf. univ.) 

 VERENCIUC Ianna, An IV, Design interior al apartamentului cu 3 

odăi pentru o familie cu 2 copii din or. Bălţi (cond. șt.: MAŢCAN-

LÎSENCO I., lect. univ.) 

 VISTERNICEANU Marian, An IV, Design - proiect conceptual al unei 

case rezidenţiale (cond. șt.: DIORDIEV O., dr., conf. univ.) 

 ZMEU Magdalena, An IV, Design interior al salonului de frumuseţe şi 

sălii de fitness din or. Ungheni (cond. șt.: REJEP V., lect. univ.) 

 BEGLEŢ Nelea, An IV, Коллекция женской лёгкой одежды Pret-a-

Porter в стиле body-fashion с элементами винтажа (cond. șt.: 

TEREŞCENCO M., dr., conf. univ.) 

 COINAC Gheorghe, An IV, Коллекция авангардной демисезонной 

одежды в технике „ПЭЧВОРК” (cond. șt.: TEREŞCENCO M., dr., 

conf. univ.) 

 SMOLENSCHI Elena, An IV, Aplicarea tehnicilor de croşetare 

manuală în colecţia de rochii în stilul romantic pentru femei (cond. șt.: 

DIORDIEV O., dr., conf. univ.) 

 SOLOMIŢCAIA Larisa, An IV, Ритмическая организация 

декоративно-конструктивных элементов в женском костюме 
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pret-a-porte в стиле Коко Шанель с романтическим флёром (cond. 

șt.: TEREŞCENCO M., dr., conf. univ.) 

 ŢÎNJALOVSCAIA Tatiana , An IV, Colecţia scenică de carnaval în 

stilul „Barbie” pentru copii (cond. șt.: DIORDIEV O., dr., conf. univ.) 

 VLAS-COBAN Alina , An IV, Colecţia de costume scenice cu 

abordarea temei „Arta baletului” (cond. șt.: DIORDIEV O., dr., conf. 

univ.) 

 PODUFALII Alexandr, An III, Построение и визуализация 

помещения AutoCad 3D (cond. șt.: DIORDIEV O., dr., conf. univ.) 

 CULTUCLU Ana, An III, Elaborarea costumului scenic pentru 

carnavalul brazilian (cond. șt.:  DIORDIEV O., dr., conf. univ.) 

 MÎRZA Svetlana, An III, Compoziţia costumului scenic pentru 

sărbătoarea Halloween, DIORDIEV O., dr., conf. univ. 

 LAŞCU Diana, An III, Elaborarea costumului scenic în stilul Lady 

Gaga (cond. șt.:  DIORDIEV O., dr., conf. univ.) 

 GARBUZ Silvia, An III, Elaborarea costumului scenic teatral pentru 

fete (cond. șt.: DIORDIEV O., dr., conf. univ.) 

 TRIFAN Mariana, An II, Modele de culori utilizate în grafica de 

calculator (cond. șt.: DIORDIEV O., dr., conf. univ.) 

 TRIFAN Mariana, An II, Materiale moderne realizate din deşeuri prin 

tehnologii clasice (cond. șt.: TABURŢA R., dr., conf. univ.) 

 NANI Teordor, An II, Facilităţi ale programului Photoshop în 

prelucrări foto (cond. șt.: DIORDIEV O., dr., conf. univ.) 

 NANI Teordor, An II, Modelarea virtuală în proiectarea modernă şi 

contemporana a interiorului (cond. șt.: TABURŢA R., dr., conf. univ.) 

 GOROBEI Valeriu, An II, Utilizarea Microsoft Visio în Design Interior 

(cond. șt.:  DIORDIEV O., dr., conf. univ.) 

 GOROBEI Valeriu, An II, Facilităţi şi studii comparative ale ultimelor 

versiuni AutoCad, DIORDIEV O., dr., conf. univ.) 

 JELIHOVSCHII Mihail, An II, Formate de fişiere grafice (cond. șt.: 

DIORDIEV O., dr., conf. univ.) 

 LAZARCIUC Mariana, An II, Noi facilităţi în selectarea imaginilor în 

programul Photoshop (cond. șt.: DIORDIEV O., dr., conf. univ.) 

 LAZARCIUC Mariana, An II, Apartamente open-space (cond. șt.: 

DIORDIEV O., dr., conf. univ.) 

 DICUSARĂ Ion, An II, Utilizarea noilor tehnologii în grafică (cond. 

șt.: DIORDIEV O., dr., conf. univ.) 

 MODRÎNGA Cristina, An II, Noi facilităţi ale programului Adobe 

Ilustrator (cond. șt.:  DIORDIEV O., dr., conf. univ.) 
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 BUZULAN Alina , An II, Aplicaţii ale programului Sketchup în design 

interior (cond. șt.: DIORDIEV O., dr., conf. univ.) 

 CANŢÎR Ecaterina, An II, Aplicarea practică a calculelor tabelare 

Excel în design interior (cond. șt.: DIORDIEV O., dr., conf. univ.) 

 MODRÎNGĂ Cristina, An II, Tendinţe actuale în decoraţia 

interioarelor (cond. șt.: TABURŢA R., dr., conf. univ.) 

 CALINCOVA Olga, An II, Дизайнерские объекты в современных 

интерьерах (cond. șt.: TABURŢA R., dr., conf. univ.) 

 GALAGAN Felicia, An II, Metode moderne de cercetare 

antropometrică fără contact direct cu utilizarea noilor tehnologii 

(cond. șt.: DIORDIEV O., dr., conf. univ.) 

 GALAGAN Felicia, An II, Adaosuri constructive în proiectarea 

îmbrăcămintei (cond. șt.: DIORDIEV O., dr., conf. univ.) 

 CRISTEVA Svetlana, An II, Характеристика методов 

конструирования одежды, DIORDIEV O., dr., conf. univ. 

 IGNATIUC Natalia, An I, Роль эргономики в конструировании 

одежды (cond. șt.: DIORDIEV O., dr., conf. univ. 

 CEBAN Irina, An I, Supermodele (cond. șt.: DIORDIEV O., dr., conf. 

univ.) 

 BALAN Nicoleta, An I, Istoria corsetului (cond. șt.: DIORDIEV O., 

dr., conf. univ.) 

15:00 – 15:30 Discuţii, totaluri 

15.30-16.30 Şedinţa de încheiere a lucrărilor conferinţei la nivel de 

facultate: 

 Concluzii finale 

 Înmânarea certificatelor de participare  

 

 

 


