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I. DATE GENERALE 

1.1. Istoricul organizaţiei 

Originile USARB sînt legate de înfiinţarea în anul 1945 la Bălţi a Institutului Învăţătoresc 

(Hotărîrea Sovietului Comisarilor Poporului din R.S.S.M. nr. 532 din 12 iunie 1945). În anul 

1953, prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri al R.S.S.M. nr. 846 din 13 august 1953, Institutul 

Învăţătoresc a fost reorganizat în Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi. În anul 1959 Institutului 

Pedagogic i-a fost conferit numele Alecu Russo. În baza Hotărîrii Guvernului Republicii 

Moldova nr. 330 din 21 mai 1992, Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a fost 

reorganizat în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Fondarea la Bălţi a unei 

Universităţi de Stat de tip clasic a urmărit mai multe obiective: - crearea în mun. Bălţi a unui 

puternic centru regional de ştiinţă, cultură şi formare a cadrelor cu studii universitare; - 

amplasarea geografică mai uniformă a instituţiilor de învăţămînt superior din Republica 

Moldova; - diversificarea ofertei educaţionale pentru candidaţii care erau puşi în situaţia de a 

recurge la serviciile unor filiale ale universităţilor-fantome din Federaţia Rusă. În anul 2009, 

USARB a obţinut Certificatul Internaţional ISO 9001-2000 al Sistemului Universitar European 

de Management al Calităţii. În anul 2011, prin Hotărîrea Consiliului National pentru Acreditare 

si Atestare nr. 581 din 3 iunie 2011, USARB este acreditată în calitate de organizaţie din sfera 

ştiinţei şi inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activităţi de cercetare, inovare şi 

transfer tehnologic la cinci profiluri de cercetare. Calificativul instituţiei: Organizaţie 

competitivă pe plan internaţional (categoria B). 

 

1.2. Statutul juridic actual şi subordonarea sectorială 

USARB este o instituţie publică cu autonomie financiară nonprofit, ce activează în 

condiţii de autogestiune, corelate cu principiile responsabilităţii publice pentru calitatea întregii 

activităţi de formare profesională, de cercetare ştiinţifică şi de prestare a serviciilor pe care le 

desfăşoară Universitatea, cu gestionarea eficientă a mijloacelor băneşti şi a patrimoniului 

statului. 4 USARB își desfășoară activitatea în baza actelor normative și legislative existente: - 

Legea învăţămîntului nr. 547 din 21.07.1995 cu modificările şi completările ulterioare; - Legea 

nr. 142 din 07.06.2005 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi 

al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (elaborat 

în conformitate cu metodologia UNESCO (ISCED) şi EUROSTAT); - Codul cu privire la ştiinţă 

şi inovare al Republica Moldova nr.259-XV din 15.07.2004 şi - Hotărîrea Guvernului, nr. 33 din 

11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de 

politici; - Hotărîrea Guvernului nr. 983 din 22.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu 
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privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt superior în condiţii de autonomie 

financiară; - Declaraţia de la Bologna (1999), alte acte normative, inclusiv tratate şi pacte 

internaţionale la care Republica Moldova este parte; - Regulamentul de organizare a studiilor în 

învăţămîntul superior în baza SNCS (Sistemul Naţional de Credite de Studiu), aprobat prin 

Ordinul ME al RM nr. 726 din 20.09.2010; - Nomenclatorul specializărilor pentru pregătirea 

cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova, aprobat de Ministerul 

Economiei la 20.04.2011.   

Apartenenţa organizaţiei la AŞM – de profil. 

Subordonare administrativă faţă de minister – se subordonează Ministerului Educaţiei al 

Republicii Moldova. 

 

1.3. Misiunea organizaţiei 

USARB are misiune didactică, de cercetare şi de consulting, fiind concepută şi 

implementată pentru a răspunde cerinţelor societăţii. Principala preocupare o reprezintă 

pregătirea la un înalt nivel ştiinţifico - didactic a specialiştilor care ar putea să se integreze rapid 

pe piaţa muncii, să fie competitivi într-un mediu concurenţial, printr-o mare capacitate de 

adaptare la competiţie, schimbare, inovaţie. 

În USARB studiază tineri din toate zonele ţării, cu precădere din zona de nord, iar prin 

gama largă de programe de studiu oferite, dar şi prin trasarea unor teme de cercetare de interes 

naţional şi internaţional, anvergura Universităţii este de talie naţională. În realizarea misiunii 

sale, USARB asigură:  

- formarea, dezvoltarea şi diseminarea valorilor general-umane;  

- calitatea înaltă a procesului educaţional şi investigaţional;  

- climatul adecvat pentru dezvoltarea profesională a membrilor comunităţii universitare;  

- fundamentele logistice şi profesionale pentru formarea continuă;  

- condiţiile pentru promovarea parteneriatelor la nivel naţional şi internaţional;  

- transparenţa managementului instituţional;  

- promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi etice la nivel regional, naţional şi 

internaţional. 

 

1.4. Elementele cheie ale programului managerial, expuse la concursul de suplinire a 

funcţiei vacante de director al organizaţiei 

Priorităţi strategice ale USARB pentru perioada 2013-2018:  

1. Asigurarea calităţii activităţilor educaţionale, investigaţionale şi a vieţii universitare a 

studenţilor;  
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2. Creşterea eficienţii şi a competitivităţii procesului de învăţămînt;  

3. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice în concordanţă cu strategia şi priorităţile definite la 

nivel naţional şi internaţional pentru amplificarea rezultatelor ştiinţifice obţinute din activităţi;  

4. Sporirea vizibilităţii interne şi internaţionale a Universităţii prin intensificarea 

colaborărilor academice, cu mediul socio-economic şi adoptarea ofertei educaţionale la 

solicitările pieţii;  

5. Promovarea unui sistem eficient de management, bazat pe principiile autonomiei 

universitare în parteneriat cu beneficiarii serviciilor educaţionale. 

 

1.5. Obiectivele realizate ale proiectului managerial 

În vederea îmbunătăţirii calităţii, USARB are următoarele obiective: 

Obiectivul 1. Îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor educaţionale şi administrative;  

Obiectivul 2. Sporirea utilităţii actelor reglatorii interne, prin completare şi ajustare la 

legislaţia în vigoare şi prin urmărirea procesului de aplicare a acestora;  

Obiectivul 3. Constituirea şi menţinerea unei baze de date privind calitatea serviciilor 

educaţionale, destinată evaluării indicatorilor de performanţă pentru diverse domenii (resurse 

umane, resurse financiare şi materiale, studenţi, absolvenţi);  

Obiectivul 4. Evaluarea internă, periodic, a planurilor de studii şi a activităţii de cercetare, 

stabilirea măsurilor pentru îmbunătăţirea şi creşterea eficienţei acestora;  

Obiectivul 5. Supravegherea promovării culturii calităţii în USARB.  

Obiectivul 6. Evaluarea problemelor studenţilor, identificînd căile optime de soluţionare.  

Acţiuni: - Acordarea de diverse tipuri de burse studenţilor cu rezultate bune în activitatea 

de studii, de cercetare ştiinţifică şi cultural-sportivă; - Facilitarea acordării de burse de studiu de 

către agenţii economici din ţară şi de peste hotare studenţilor selectaţi în vederea angajării lor 

după absolvire; - Facilitarea de acordare a ajutoarelor materiale studenţilor cu rezultate 

academice bune de către reprezentanţii mediului de afaceri; - Atragerea studenţilor în organizaţii 

profesionale studenţeşti locale şi naţionale; - Susţinerea logistică de către USARB a activităţilor 

cultural–sportive organizate de către studenţi; - Editarea unor reviste electronice ştiinţifico–

metodice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor pe specialităţi, unde vor fi publicate cele 

mai relevante rezultate ale cercetărilor. - Antrenarea studenţilor în luarea de decizii referitor la 

probleme ale activităţii universităţii şi facultăţilor (didactice, de cercetare, extracurriculare, 

educaţionale etc.). 

Obiectivele din domeniul didactic pe anii 2013-2018 sînt următoarele:  

Obiectivul 1. Sporirea calităţii procesului didactic prin reconfigurarea procesului 

educaţional şi a sistemului de evaluare a cunoştinţelor acumulate:  
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Acţiuni: - creşterea calităţii personalului didactic prin obţinerea titlului de doctor şi de 

doctor habilitat; - introducerea unor modalităţi moderne de examinare; - implicarea 

universitarilor în diverse proiecte catedrale, intercatedrale, naţionale şi internaţionale.  

Obiectivul 2. Adaptarea ofertei educaţionale la dinamica mediului socio-economic:  

Acţiuni: - adaptarea specializărilor existente şi extinderea ofertei educaţionale, ţinînd cont 

de necesităţile pieţii muncii şi de strategia de dezvoltare economico-socială a Republicii 

Moldova; - organizarea studiilor de licenţă pe domenii de studii ce ar duce la calificări largi şi 

adaptarea conţinutului pentru formarea de abilităţi profesionale practice; - dezvoltarea de studii 

de masterat interdisciplinare prin cooperarea mai multor catedre, facultăţi; - adaptarea studiilor 

doctorale la tematici ce ar deriva din mediul economic şi social etc.  

Obiectivul 3. Modernizarea structurală şi funcţională a USARB:  

Acţiuni: - modernizarea procesului didactic prin dezvoltarea infrastructurii adecvată 

tehnologiei informaţiei şi comunicării; - achiziţionarea de softuri licenţiate şi distribuirea lor în 

subdiviziunile USARB; - promovarea în procesul didactic a tehnologiilor moderne 

(predare/învăţare asistată de calculator, utilizarea obligatorie a platformei e-learning, laboratoare 

virtuale); - menţinerea unui raport între numărul de locuri finanţate de stat (Comanda de stat) şi 

cele cu taxă;  

Obiectivul 4. Integrarea USARB în spaţiul european al învăţămîntului superior:  

Acţiuni: - promovarea şi stimularea predării în limbi de circulaţie internaţională; - 

stimularea mobilităţii academice a cadrelor didactice şi a studenţilor. 

Obiectivele din domeniul de activitate ştiinţifică pentru anii 2013-2018 sînt următoarele:  

Obiectivul 1. Aderarea Universităţii la parteneriatul consolidat al Spaţiului european de 

cercetare pentru excelenţă şi creştere:  

Acţiuni: - evaluarea activităţii investigaţionale, preponderent, prin prisma vizibilităţii 

internaţionale, încurajîndu-i pe universitarii cercetători care sînt capabili să elaboreze lucrări cu 

factor de impact (monografii sau capitole în monografii publicate în străinătate, articole în 

reviste ISI, rapoarte la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale); - participarea universitarilor 

la concursurile organizate de Comisia Europeană pentru cercetare, în vederea accederii la 

programe internaţionale de cercetare; - depunerea anuală a dosarelor de obţinere a finanţărilor în 

cercetare din fonduri internaţionale; - înaintarea cererilor de participare la Infoinvent şi la 

Saloane Internaţionale; - încurajarea tinerilor cercetători pentru a participa în proiecte de 

mobilitate internaţională (conceptul şi mecanismul de stimulare este reflectat în Regulamentul de 

acordare a suplimentelor salariale).  
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Obiectivul 2. Sporirea eficacităţii cercetării și inovării răspunzînd provocărilor societale 

majore, abordare bazată pe provocări, care să reunească resursele şi cunoştinţele pentru diferite 

domenii, tehnologii și discipline:  

Acţiuni: - crearea noilor centre şi laboratoare ce au menirea de a impulsiona activitatea 

ştiinţifică a colaboratorilor şi a studenţilor; - organizarea întrunirilor ştiinţifice de diferit nivel, cu 

participarea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, catedrelor didactice ale universităţii şi 

publicarea materialelor întrunirilor preconizate; - integritatea cercetării, valorificarea exigenţelor 

etice în cercetare; - facilitarea cercetării de frontieră prin valorificarea tehnologiilor viitoare şi 

emergente.  

Obiectivul 3. Sporirea potenţialului ştiinţific al universitarilor bălţeni şi calităţii 

produselor ştiinţifice a acestora:  

Acţiuni: - stimularea cadrelor universitare în vederea creşterii lor ştiinţifice (referitor la 

studiile de doctorat şi postdoctorat, finisarea lucrărilor de doctorat, participarea la manifestări 

ştiinţifice etc.); - deschiderea noilor specialităţi de instruire prin doctorat; - pregătirea şi 

înaintarea dosarelor pentru obţinerea dreptului de conducere de doctorat; - monitorizarea calităţii 

cercetărilor şi publicaţiilor ştiinţifice ale universităţii prin verificarea lunară a procesului de 

cercetare ştiinţifică; - facilitarea participării cadrelor didactice şi a cercetătorilor la concursurile 

de obţinere a burselor doctorale, postdoctorale prin programele Erasmus-Mundus, PC7, 

CEEPUS, AUF etc; - monitorizarea procesului de instruire prin doctorat la specialităţile 

universităţii şi a doctoranzilor din alte şcoli doctorale; - dezvoltarea şcolii doctorale bălţene;        

- autoevaluarea profilurilor ştiinţifice acreditate şi propunerea spre acreditare a unor profiluri noi.  

Obiectivul 4. Asigurarea vizibilităţii şi diseminarea rezultatelor activităţii de cercetare:  

Acţiuni: - extinderea vizibilităţii internaţionale a cercetărilor prin sporirea publicaţiilor în 

reviste cotate ISI şi/sau acreditate ştiinţific; - reflectarea sistematică pe pagina WEB a activităţii 

şi rezultatelor din domeniul cercetării, a procesului de instruire prin doctorat, a altor tipuri de 

activităţi şi manifestări ştiinţifice; - Crearea Repozitoriului Instituţional al lucrărilor ştiinţifice 

universitare (RI); - Integrarea publicaţiilor periodice universitare în baze de date naţionale şi 

internaţionale; - Prezentarea la Biblioteca Ştiinţifică universitară a informaţiilor despre 

publicarea articolelor şi documentelor semnate de cadrele didactice pentru asigurarea controlului 

bibliografic instituţional, completarea bazei de date şi a colecţiei Universitaria, efectuării 

studiului bibliometric asupra colecţiei Universitaria. 

Obiectivele din domeniul relaţiilor internaţionale pe anii 2013-2018 sînt următoarele:  

Obiectivul 1. Facilitarea dezvoltării unor programe efective de cooperare internaţională:  

Acţiuni: - dezvoltarea cooperărilor internaţionale la nivelul structurilor instituţionale 

didactice şi de cercetare: licenţă, masterat, doctorat (inclusiv în co-tutelă); - promovarea 
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acţiunilor educativ-formativ adecvate axate pe internaţionalizare, contribuind astfel la procesul 

de integrare europeană al structurilor Universităţii, în strictă conformitate cu procesul Bologna şi 

Sistemul European al Creditelor Transferabile (ECTS); - participarea anuală la concursuri de 

proiecte din fonduri internaţionale: TEMPUS, Erasmus-Mundus, CEEPUS, Jean Monet, 

Programul Cadru 7, Marie Curie etc; - facilitarea schimbului academic internaţional; - extinderea 

asistenţei acordate membrilor comunităţii academice pentru a-i informa cu privire la programele 

internaţionale; - colaborarea cu reprezentanţii ambasadelor şi organizaţiilor internaţionale.  

Obiectivul 2. Sporirea eficacităţii mobilităţilor colaboratorilor şi studenţilor:  

Acţiuni: - elaborarea şi punerea în aplicare a Regulamentului privind mobilitatea 

academică; - implementarea proiectelor internaţionale axate pe evaluarea şi fortificarea culturii 

calităţii; - facilitarea dezvoltării unor programe efective de cooperare care ar avea drept 

consecinţe dezvoltarea competenţelor avansate de schimb academic, preluarea de bune practici şi 

experienţe de succes din mediile universitare internaţionale; - stimularea predării în limbi de 

circulaţie internaţională în universitate.  

Obiectivul 3. Asigurarea vizibilităţii şi diseminarea proceselor de internaţionalizare a 

Universităţii:  

Acţiuni: - diseminarea la nivel de comunitate academică a bunelor practici achiziţionate 

de universităţile partenere şi de actorii universitari bălţeni prin promovarea în fiecare an a Zilei 

programului TEMPUS, Zilei Agenţiei Universitare a Francofoniei, Zilei programului Erasmus-

Mundus etc.; - reflectarea sistematică a proiectelor internaţionale în care participă universitarii 

bălţeni pe pagina WEB a Universităţii; - valorificarea şi menţinerea activităţii Centrului de 

Informare a Uniunii Europene şi a Euroclub-ului constituite în parteneriat cu reprezentanţii 

Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova; - diseminarea în mass-media a proiectelor şi 

experienţelor internaţionale a universitarilor bălţeni. 

Obiective specifice pentru resursele umane antrenate în procesul educaţional:  

Obiectivul 1. Optimizarea structurii de personal didactic prin compatibilizarea şi 

eficientizarea activităţilor didactice, de cercetare şi administrative:  

Acţiuni: - perfecţionarea continuă a sistemului de promovare a cadrelor didactice, bazată 

pe performanţă; - depăşirea stării de a fi preocupaţi, în special de problematica cotidian- 

tehnologică şi organizatorică a procesului universitar şi axarea pe lucruri fundamentale, creative, 

de perspectivă (formarea unor profesori universitari de calitate în domeniu, elaborarea şi 

publicarea unor lucrări cu rezonanţă, desfăşurarea unor activităţi extracurriculare de amploare: 

foruri ştiinţifice pe probleme originale, conferinţe publice pe teme educaţionale şi culturale, 

colaborarea reală cu centre universitare de peste hotare, mobilitatea academică a cadrelor 

didactice ca profesori invitaţi în alte instituţii etc.), imprimarea, sub acest aspect, a unui nou suflu 
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activităţii universitare. O universitate nu este o simplă şcoală, dar este o instituţie superioară de 

învăţămînt cu o „respiraţie” de altă natură;  

Obiectivul 2. Actualizarea şi aplicarea criteriilor prin care personalul didactic să 

beneficieze de şanse egale de promovare şi remunerare:  

Acţiuni: - diversificarea formelor de motivare; - introducerea unei modalităţi specifice de 

recompensare a personalului didactic; - preocuparea conducerii USARB pentru stimularea 

activităţii de excelenţă.  

Obiectivul 3. Infuzia de personal nou, competitiv:  

Acţiuni: - ameliorarea situaţiei catedrelor în care activează personal preponderent de 

vîrstă pensionară (o universitate nu este doar o structură instituţională care realizează în mod 

„rutinar” un şir de activităţi prescrise – didactice, metodice etc ; - asigurarea de oportunităţi 

pentru o carieră universitară (didactică şi/sau investigaţională) a absolvenţilor performanţi; - 

efectuarea de măsuri stimulatorii (facilităţi acordate debutanţilor, asistenţă profesională).  

Obiectivul 4. Formarea continuă a personalului didactic, conform dezideratelor USARB 

şi specificului activităţilor prestate:  

Acţiuni: - activităţi de training; - burse doctorale şi postdoctorale; - stagii de pregătire şi 

formare; - schimburi de experienţă; - evaluarea periodică internă (procedură necesară de 

instituţionalizat la USARB); - redistribuirea personalului didactic prin reorientarea profesională 

în interiorul aceleiaşi facultăţi.  

Obiective specifice pentru personalul de susţinere (administrativ, tehnic, auxiliar):  

Obiectivul 1. Instituirea unei organigrame care să asigure funcţionalitatea serviciilor 

USARB, evitîndu-se blocajele şi paralelismele în îndeplinirea misiunilor de serviciu:  

Acţiuni: - evaluarea necesarului de personal pentru fiecare structură universitară şi 

încadrarea cu personal corespunzător misiunii structurii; - promovarea unei politici de formare şi 

perfecţionare care să permită mobilitatea internă şi reorientarea personalului spre alte domenii de 

activitate în cazul unor restructurări, desfiinţări de posturi/subdiviziuni; - proiectarea unui sistem 

de evaluare profesională a personalului de susţinere;  

Obiectivul 2. Desfăşurarea unor programe de training în vederea creşterii competenţei 

profesionale;  

Acţiuni: - Antrenarea personalului non-didactic în activităţi extracurriculare; - Crearea de 

oportunităţi pentru promovarea unor stagii de specializare în străinătate; - aderarea la Uniuni 

profesionale ale personalului non-didactic şi asigurarea plăţii cotizaţiilor pentru calitatea de 

membru.  

Obiectivul 3. Dezvoltarea unor acţiuni psiho-pedagogice privind comportamentul 

personalului de susţinere;  
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Acţiuni: - Asigurarea accesibilităţii personalului non-didactic la modulul psihopedagogic; 

- Elaborarea unei curricule speciale pentru acest modul care ar corespunde necesităţilor şi 

specificului personalului vizat.  

Obiectivul 4. Asigurarea evaluării periodice medicale a personalului tehnic-administrativ 

şi a instituirii unor măsuri de sănătate ocupaţională.  

Acţiuni: - Derularea unor activităţi de monitorizare periodică a stării de sănătate a 

angajaţilor prin menţinerea şi finanţarea în continuare a Oficiului medical al USARB; - Alocarea 

de resurse financiare necesare îmbunătăţirii bazei tehnico-materiale a Sanatoriului Preventoriu 

„Sănătatea”. 

Pentru implementarea strategiei financiare USARB şi-a fixat următoarele obiective 

specifice:  

Obiectivul 1. Sporirea acurateţei şi transparenţei în estimările şi executarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli:  

Acţiuni: - instituirea procedurilor detaliate de evaluare a veniturilor şi de limitare a 

costurilor, de corelare a salarizării cu veniturile; - afişarea, anual, pe site-ul USARB a bugetului 

de venituri şi cheltuieli.  

Obiectivul 2. Identificarea de resurse financiare noi şi amplificarea celor existente în 

scopul majorării capacităţii instituţionale a USARB:  

Acţiuni: - creşterea veniturilor din activităţi de cercetare; - atragerea de resurse financiare 

prin participarea la proiecte internaţionale; - atragerea de fonduri prin activităţi de formare 

continuă, reconversie profesională, învăţămînt la distanţă; - atragerea de studenţi străini.  

Obiectivul 3. Utilizarea instrumentului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru creşterea 

performanţelor din cadrul USARB: 

Acţiuni: - identificarea proceselor şi activităţilor ineficiente prin aplicarea de măsuri 

pentru eficientizare; - efectuarea unor lucrări cu forţe proprii (de informatizare, de reparaţii etc.); 

- reorganizarea USARB prin reducerea numărului de facultăţi, catedre, departamente şi  servicii 

administrative. 
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II. CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ ŞI RESURSELE 

2.1. Cadrul tematic şi instituțional de cercetare 

 

Universitatea este structurată pe departamente în cadrul cărora activează două 

laboratoare ştiințifice ce țin de domeniul de acreditare şi două grupuri ştiinţifice, după cum 

urmează: 

1. Laboratorul de cercetări ştiinţifico-metodice în economie;  

2. Laboratorul ştiințific de profesionalizare şi cercetări în economie; 

3. Grupul ştiinţific de cercetări în agroecologie; 

4. Grupul ştiinţific de cercetări în modelarea fenomenelor şi a proceselor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama profilului de cercetare 

 

Direcțiile principale de cercetare a Universității la profilul de cercetare supus acreditării 

sunt:  

Anii 2011-2013 

Direcția strategică 2. Cod 16.08  Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaționale 

pentru dezvoltarea durabilă. 

Direcția strategică 5 (Cod 16.05): Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi. 

Anii 2014-2016 

16.02,  18.02 Materiale, tehnologii și produse  inovative. 

16.06,  18.06  Patrimoniul național și dezvoltarea societății. 

 

 

 

 

Profilul de cercetare  

‚‚Modele economice de dezvoltare 

durabilă a sectorului agroindustrial” 

Laboratorul de 

cercetări 

științifico-

metodice în 

economie 

Laboratorul 

ştiinţific de 

profesionalizare 

și cercetări în 
economie 

Grupul științific 

de cercetări în 

agroecologie 

Grupul științific de 

cercetări în 

modelarea 
fenomeneleor și 

proceselor 
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2.1.1. Proiecte instituționale de cercetare 

2.1.1.1. Anul 2011 

 

I. Denumirea direcției strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcția strategică -Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaționale pentru 

dezvoltarea durabilă. 

11.817.08.68A Cercetarea impactului strategiei dezvoltării potenţialului profesional al 

specialiştilor asupra creşterii competitivităţii întreprinderilor în condiţiile globalizării 

 

II. Obiectivele proiectului  

- cercetarea conceptelor de competitivitate a lucrătorului, colectivului de lucru, 

întreprinderii, ramurii, țării; conceptelor de management strategic al personalului; 

conceptelor de marketing al personalului; 

- cercetarea metodelor de evaluare a competitivității obiectelor în condițiile globalizării; 

- studierea şi analiza situației pieței de muncă a Republicii Moldova, integrarea ei în 

comunitatea europeană, migrația forței de muncă şi influența lor asupra competitivității 

întreprinderii; 

- justificarea managementului strategic al personalului şi strategiilor de dezvoltare a 

potențialului profesional al specialiştilor ca metodă de creştere a competitivității 

întreprinderilor în condițiile globalizării businesului; 

- studierea influenței strategiilor de dezvoltare a potențialului profesional al specialiştilor 

asupra competitivității întreprinderii; 

- formarea strategiilor de dezvoltare a potențialului profesional al specialiştilor 

întreprinderii, ce vor participa în proiect cu statut de implementare. 

- elaborarea şi introducerea programelor de instruire orientate spre piață a personalului cu 

scopul creşterii competitivității întreprinderilor; 

- elaborarea şi introducerea acțiunilor de marketing al personalului la întreprinderi. 

III. Termenul executării  

2011-2014 

IV. Volumul total planificat al finanțării 

80,9 (mii lei) 

V. Volumul finanțării pe perioada evaluată (mii lei) 

Planificată - 80,9 (mii lei) Executată - 80,9 (mii lei) 

VI. Subdiviziunile organizației executoare (laborator, secție, sector etc.) 

Laboratorul de cercetări ştiințifico-metodice  în economie (LCŞME) 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcția în cadrul proiectului 

1. Movilă Irina, director de proiect, cercetător ştiințific superior 

2. Ivas Lilia, cercetător ştiințific stagiar 

3. Suslenco Alina, cercetător ştiințific stagiar 

 

VIII. Sumarul activităților proiectului realizate în perioada evaluată  

 Activități planificate Activități realizate şi rezultate noi obținute în cadrul 

proiectului 

1. Cercetarea bazelor 

teoretice ale 

competitivității 

obiectelor 

(lucrătorului, 

întreprinderii, 

ramurii, țării) 

Au fost studiate şi interpretate conceptele de 

„competitivitate”, şi „avantaje competitive” ale 

specialiştilor, colectivului de muncă, întreprinderii, ramurii, 

țării. 

A fost justificată relația de interdependență: personal 

competitiv-competitivitatea întreprinderii-competitivitatea 

ramurii şi țării. 
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A fost cercetată evoluția competitivității şi a citatelor 

diferitor autori în privința competitivității obiectelor 

(personalului, întreprinderii, ramurii, țării). 

A fost elaborată definiția „competitivității strategice a 

specialistului” adaptată la condițiile întreprinderilor din 

Moldova şi cerințele față de personal în condițiile 

globalizării businessului. 

2. Efectuarea cercetării 

competitivității 

obiectelor din 

Republica Moldova 

A fost elaborată  programa şi instrumentele cercetării 

competitivității obiectelor la întreprinderile din Moldova. 

Deasemenea a fost cercetată activitatea întreprinderilor, 

mărfii (serviciilor), personalului, tehnologiilor, pieții de 

desfacere a mărfii, concurenților. A fost studiat mediul de 

activitate a întreprinderilor. 

Au fost studiate datele evidenței contabile şi bilanțului 

întreprinderii pentru a evidenția tendințele indicatorilor 

economici. 

3. Prelucrarea şi analiza 

rezultatelor cercetării 

competitivității 

obiectelor 

Au fost sistematizate rezultatele cercetării şi determinate 

criteriile competitivității întreprinderilor din Moldova, 

necesare pentru ieşirea pe piața europeană. 

Au fost detectați factorii ce influențează asupra 

competitivității obiectelor atît pozitiv, cît şi negativ.  

A fost evaluată  influeța metodelor de gestionare a 

personalului, folosite la întreprindere, asupra sporirii 

competitivității întreprinderii. 

4. Prelucrarea 

propunerilor de 

ridicare a 

competitivității 

obiectelor 

Au fost generalizate rezultatele cercetării competitivității 

obiectelor în contextul globalizării businessului şi au fost 

elaborate propunerile (recomandările) de ridicare a 

competitivității obiectelor în condițiile penetrării 

întreprinderilor din Moldova pe piața europeană. 

 

IX. Lista lucrărilor ştiințifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu 

referință la proiectul dat pe anul 2011 (conform formei 4 din structura raportului) 

1. МОВИЛЭ И. Человек и конкурентоспособность в контексте теории 

экономического развития Йозефа Алоиза Шумпетера/ Сучасна есономiчна 

динамiка в контекстi парадигми есономiчного розвитку Й.А.Шумпетера: 

Матерiали XX мiжнародноi науково-практичноi конференцii (14-15 жовтня 2011 

р.).- Чернiвцi: Чернiвецький нац.   ун-т, 2011. – 336 с.УДК 330.34:330.83(092) 

Шумпетер, ББК 65.02 (7СПО) 6-179 Шумпетер, С 916, 152-155 с., 0,3 c.a. 

2. МОВИЛЭ И. Тенденции развития рынка труда Республики Молдова/ Труды 34 – 

й международной научной школы-семинара «Системное моделирование 

социально-экономических процессов» имени академика С. С. Шаталина, 

Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного 

университета, 2011. часть 2, 105-107 с.  

 

X.  Relevanța rezultatelor ştiințifice obținute, 2011  

 În urma cercetărilor efectuate a fost formată viziunea în privința competitivității strategice 

a obiectelor (lucrătorului, întreprinderii, ramurii şi țării) şi a fost elaborată definiția 

„competitivității strategice a specialistului” adaptată la condițiile întreprinderilor din 

Moldova şi cerințele față de personal, în contextul globalizării businessului. A fost studiat 

mediul de activitate a întreprinderilor cu specificarea elementelor de influență şi a 

factorilor asupra competitivității lor. Efectuarea cercetărilor a fost promovată prin 

elaborarea metodei noi cu utilizarea aspectelor sondajului sociologic şi metodelor 
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statistico-economice. 

A fost elaborat primul capitol al monografiei „Managementul strategic al potențialului 

uman la întreprindere”.  
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2.1.1.2. Anul 2012 

 

I. Denumirea direcției strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcția strategică: Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaționale pentru 

dezvoltarea durabilă. 

11.817.08.68A  Cercetarea impactului strategiei dezvoltării potențialului profesional al 

specialiştilor asupra creşterii competitivității întreprinderilor în condițiile globalizării 

 

II. Obiectivele proiectului  

 Studierea pieții muncii Republicii Moldova şi determinarea cerințelor față de nivelul 

potențialului profesional al specialiştilor în contextul globalizării.  

 Cercetarea migrației forței de muncă şi a impactului ei asupra competitivității 

întreprinderilor în condițiile globalizării.  

 Efectuarea cercetării  potențialului profesional al specialiştilor din Republica Moldova şi 

migrației forței de muncă (prin sondaj sociologic).  

 Prelucrarea şi analiza rezultatelor cercetării pieții muncii Republicii Moldova şi 

migrației forței de muncă. 

III. Termenul executării  

2011-2014 

IV. Volumul total planificat al finanțării 

82,2 (mii lei) 

V. Volumul finanțării pe perioada evaluată (mii lei) 

Planificată – 82,2 ( mii lei) Executată  - 82,2 ( mii lei) 

VI. Subdiviziunile organizației executoare (laborator, secție, sector etc.) 

LCȘME 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcția în cadrul proiectului 

1. Movilă Irina, cercetător ştiințific superior 

2. Branaşco Natalia, cercetor ştiințific stagiar 

3. Dumbrăvanu  Lilia, cercetător ştiințific stagiar 

4. Suslenco Alina, cercetător ştiințific stagiar 

 

VIII. Sumarul activităților proiectului realizate în perioada evaluată  

 Activități planificate Activități realizate şi rezultate noi obținute în cadrul 

proiectului 

1. Studierea pieții muncii 

Republicii Moldova şi 

determinarea cerințelor 

față de nivelul 

potențialului profesional al 

specialiştilor în contextul 

globalizării.  

 

Au fost cercetate cererea şi oferta de pe piața muncii din 

Republica Moldova.  

Au fost analizate aspectele şi factorii ce  influențează  piața 

muncii.  

A fost cercetată piața mondială a forței de muncă sub influența 

procesului de migrație.  

Au fost determinate cerințele actuale ale pieței muncii față de 

potențialul specialiştilor.  

Au fost analizate metodele de evaluare a specialiştilor şi 

problemele legate de procesul de evaluare a competitivității 

lor.  

2. Cercetarea migrației forței 

de muncă şi  a impactului 

ei asupra competitivității 

Au fost cercetate tendințele migrației forței de muncă la nivel  

național şi global. 

Au fost analizate interdependențele dintre migrația forței de 
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întreprinderilor în 

condițiile globalizării.  

 

muncă şi competitivitatea întreprinderii. 

A fost fundamentată influența migrației forței de muncă 

asupra competitivității întreprinderilor autohtone. 

A fost analizată salarizarea angajaților din Republica Moldova 

comparativ cu alte țări, ca factor motivațional al migrației. 

A fost elaborat planul sondajului privind migrația forței de 

muncă şi factorii de influență asupra competitivității 

întreprinderilor.  

3. Efectuarea cercetării  

potențialului profesional al 

specialiştilor din 

Republica Moldova şi 

migrației forței de muncă 

(prin sondaj sociologic).  

 

A fost efectuat sondajul sociologic la  întreprinderile din 

Republica Moldova.  

Au fost analizate datele Agenției Naționale a Ocupării Forței 

de Muncă privind potențialului profesional al specialiştilor din 

Republica Moldova. 

Au fost analizate datele Biroului Național de Statistică privind 

potențialul şi structura migrației forței de muncă.  

4. Prelucrarea şi analiza 

rezultatelor cercetării pieții 

muncii Republicii 

Moldova şi migrației forței 

de muncă.  

 

Au fost sistematizate şi analizate rezultatele cercetării pieții 

muncii Republicii Moldova şi migrației forței de muncă.  

Au fost elaborate propuneri privind reglementarea procesului 

migrațional în Republica Moldova. 

A fost elaborat capitolul II al monografiei „Managementul 

strategic al potențialului uman la întreprindere”.  

 

 

IX. Lista lucrărilor ştiințifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu 

referință la proiectul dat pe anul 2012 (conform formei 4 din structura raportului) 

1. MOVILĂ I. Managementul adaptării profesionale a specialiştilor pe piața muncii: probleme, 

soluții, perspective./„Integrarea specialistului cu studii superioare pe piața muncii: aspecte 

naționale şi internaționale" : Materialele conf. şt.-practice intern., Bălți : Presa univ. bălțeană, 

2012. p. 49-51. ISBN 978-9975-50-069-2.  

2. MOVILĂ I., BRANAŞCO N. Migrația de inteligentă ca factor de influență al pieței mondiale 

a muncii/ Analele ştiințifice ale Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălți. Bălți: Presa 

univ.bălțeană, 2012. p. 64-68,  ISBN 978-9975-50-027-2.  

3. BRANAŞCO N. Migrația forței de muncă: abordări conceptuale şi factori motivaționali. / 

Analele ştiințifice ale Universității de Stat  „Alecu Russo” din Bălți. Bălți: Presa univ.bălțeană, 

2012. p. 68-73,  ISBN 978-9975-50-027-2.  

 4. SUSLENCO A. Efectele migrației asupra dezvoltării pieții muncii./ Progrese în teoria 

deciziilor economice în condiții de risc şi incertitudine. Volumul XVII. Iaşi: Institutul de 

cercetări economice şi sociale „Gh. Zane”, Tehnopress, 2012.  p. 47-54. ISBN 978-973-702-

947-8. 

5. DUMBRĂVANU L. Evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților – o problemă 

delicată în cadrul unei organizații. / Contabilitate: provocări actuale şi aspirații pentru viitor. 

Materiale conf. ştiinț.- intern. Chiținău, ASEM, 2012. p. 204-208. ISBN 978-9975-75-619-8. 

6. DUMBRĂVANU L. Investiția în capitalul uman – cauza fundamentală a dezvoltării 

durabile./„Integrarea specialistului cu studii superioare pe piața muncii: aspecte naționale şi 

internaționale" : Materialele conf. şt.-practice intern., Bălți : Presa univ. bălțeană, 2012. p. 97-

100. ISBN 978-9975-50-069-2.  
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X. Relevanța rezultatelor ştiințifice obținute, 2012  

În urma cercetărilor efectuate a fost fundamentat faptul că migrația forței de muncă 

influențează atît pozitiv cît şi negativ asupra activității întreprinderii, preponderent asupra 

volumului producției şi asupra rentabilității, ce este o determinantă importantă a competitivității 

întreprinderii. Migrația forței de muncă influențează asupra competitivității personalului, care 

reprezintă un indicator important al competitivității întreprinderii. Reieşind din rezultatele 

sondajului, putem afirma că circa 50% din actualii angajați fac parte din grupul potențialilor 

emigranți. 

Conform rezultatelor sondajului s-a adeverit ipoteza că migrația forței de muncă 

influențează asupra competitivității personalului, care este unul din importanți indicatori ai 

competitivității întreprinderii. Din aceste considerente, putem evidenția şi impactul 

(preponderent negativ) al migrației forței de muncă asupra competitivității întreprinderii.  
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2.1.1.3. Anul 2013 

 

I. Denumirea direcției strategice, codul şi denumirea proiectului  

18.06: „Patrimoniul Național şi dezvoltarea societății” 

11.817.08.68A „Cercetarea impactului strategiei dezvoltării potențialului profesional al 

specialiştilor asupra creşterii competitivității întreprinderilor în condițiile globalizării” 

II. Obiectivele proiectului  

- cercetarea conceptelor de competitivitate a lucrătorului, colectivului de lucru, 

întreprinderii, ramurii, țării; conceptelor de management strategic al personalului; conceptelor 

de marketing al personalului; 

- cercetarea metodelor de evaluare a competitivității obiectelor în condițiile globalizării; 

- studierea şi analiza situației pieței de muncă a Republicii Moldova, integrarea ei în 

comunitatea europeană, migrația forței de muncă şi influența lor asupra competitivității 

întreprinderii; 

- justificarea managementului strategic al personalului şi strategiilor de dezvoltare a 

potențialului profesional al specialiştilor ca metodă de creştere a competitivității 

întreprinderilor în condițiile globalizării businesului; 

- studierea influenței strategiilor de dezvoltare a potențialului profesional al specialiştilor 

asupra competitivității întreprinderii; 

- formarea strategiilor de dezvoltare a potențialului profesional al specialiştilor 

întreprinderii, ce va participă în proiect cu statut de implementare. 

- elaborarea şi introducerea programelor de instruire orientate spre piață a personalului cu 

scopul creşterii competitivității întreprinderilor; 

- elaborarea şi introducerea acțiunilor de marketing al personalului la întreprinderi. 

III. Termenul executării  

2011-2014 

IV. Volumul total planificat al finanțării 

88,4 ( mii lei) 

V. Volumul finanțării pe perioada evaluată (mii lei) 

Planificată -  88,4 ( mii lei) Executată - 88,4 ( mii lei) 

VI. Subdiviziunile organizației executoare (laborator, secție, sector etc.) 

LCŞME 

VII. Executorii  

 Nume, prenume, funcția în cadrul proiectului 

1. 

2. 

3. 

4. 

Movilă Irina, cercetător ştiinţific superior, director de proiect 

Suslenco Alina, cercetător ştiinţific stagiar, 

Dumbravanu Lilia, cercetător ştiinţific stagiar, 

Vornices – Boiarschi Doina, cercetător ştiinţific stagiar, 

VIII. Sumarul activităților proiectului realizate în perioada evaluată  

 Activități planificate Activități realizate şi rezultate noi obținute în cadrul proiectului 

(150 de  cuvinte) 

1. Cercetarea 

managementului 

strategic al 

potențialului uman 

în condițiile 

globalizării. 

A fost evaluat nivelul de dezvoltare a managementului strategic al 

potențialului  uman în cadrul întreprinderilor. 

Au fost elaborate principiile şi metoda managementului strategic 

al  potențialului uman pentru întreprinderile autohtone.  

A fost  propuse politici şi noi direcții de dezvoltare a capitalului 

uman cu scopul creşterii competitivității lor şi competitivităţii 

întreprinderilor. 

2.  Cercetarea 

strategiilor de 

Au fost cercetate metodele şi strategiile de dezvoltare a 

potențialului profesional al specialiştilor existente la 
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dezvoltare a 

potențialului 

profesional al 

specialiştilor 

existente la 

întreprinderile 

autohtone. 

întreprinderile autohtone. 

A fost cercetată influența strategiilor de dezvoltare a potențialului 

profesional al specialiştilor asupra competitivității întreprinderii, 

ramurii, țării. 

Au fost elaborate strategii de dezvoltare a potențialului profesional 

al specialiştilor pentru întreprinderile autohtone. 

 

IX. Lista lucrărilor ştiințifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu 

referință la proiectul dat pe anul 2013   (conform ANEXEI 1.5.) 

Articole în culegeri: 

1. MOVILĂ I. Анализ факторов конкурентоспособности человеческого капитала в 

условиях регионального развития. Strategii şi politici de management în economia 

contemporană. Materialele conferinței naționale cu participare internațională. Chişinău: 

ASEM, 2013.  194-199. ISBN 978-9975-75-635-8.  

2. SUSLENCO A. Creșterea competitivității Moldovei prin dezvoltarea factorului uman. 

Rolul Euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale. Exemplu: 

Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Vol. XVII.  Iași: Ed. Tehnopress, 2013. ISBN 978-973-702-

913-3; 978-606-687-025-2. 

3. SUSLENCO A. Resursele umane - rolul lor pentru o competitivitate sporita in turism. 

Turismul rural romanesc in contextul dezvoltarii durabile, volumul XXXII. - Iaşi, Editura 

tehnopress, 2013. 53-57. ISBN 978-606-687-017-7.  

4. SUSLENCO A.  Влияние рынка труда на профессиональное развитие и 

конкурентоспособнность специалистов. Актуальные проблемы развития экономики в 

контексте глобальных вызовов, materiale conf. Odesa, 2013.  115-117. УДК 339:338.1, 

ББК 65.011.  

5. DUMBRAVEANU L. Salarizarea personalului – o direcție fundamentală a 

managementului strategic. Competitivitatea capitalului uman pe piața muncii în condițiile 

dezvoltării regionale şi a integrării europene, conf. şt.-practică intern. Bălți: Presa universitară 

bălțeană, 2013. 94-98. ISBN 978-9975-50-119-4. 

 

X. Relevanța rezultatelor ştiințifice obținute, 2013  

Cercetarea metodelor şi a strategiilor de dezvoltare a potențialului profesional al specialiştilor, 

existente la întreprinderile autohtone ale țării, au permis s-a constatăm faptul că gestionarea 

potențialului uman necesită aplicarea conceptului dezvoltării strategice al capitalului uman, 

care constă în elaborarea politicilor eficiente de formare şi dezvoltare a potențialului uman ale 

întreprinderilor.  

Unele elemente din cadrul politicii de personal a întreprinderilor, cum ar fi: dezvoltarea 

strategică a capacităţii profesionale a angajăţilor prin dezvoltarea orientată spre piaţă, 

stimularea activităţii inovative a lucrătorilor, precum şi în ceea ce priveşte activităţile de 

marketing pentru formarea eficientă a potenţialului profesional al lucrătorilor, nu sunt luate în 

considerație. Strategiile existente din domeniul personalului, ar trebui să fie completate cu : 

- Planul de formare a competitivităţii angajaţilor ( anual, pe 5-10 ani) ; 

- Bugete de învăţare bazate pe piaţă; 

- Planul de acţiune pentru  marketingul personalului ; 

- Măsurile de stimulare a activităţilor de inovare ale lucrătorilor. 
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2.1.1.4. Anul 2014 

 

I. Denumirea direcției strategice, codul şi denumirea proiectului  

18.06: „Patrimoniul Național şi dezvoltarea societății” 

11.817.08.68A „Cercetarea impactului strategiei dezvoltării potențialului profesional al 

specialiştilor asupra creşterii competitivității întreprinderilor în condițiile globalizării” 

II. Obiectivele proiectului  

- cercetarea conceptelor de competitivitate a lucrătorului, colectivului de lucru, întreprinderii, 

ramurii, țării; conceptelor de management strategic al personalului; conceptelor de marketing 

al personalului; 

- cercetarea metodelor de evaluare a competitivității obiectelor în condițiile globalizării; 

- studierea şi analiza situației pieței de muncă a Republicii Moldova, integrarea ei în 

comunitatea europeană, migrația forței de muncă şi influența lor asupra competitivității 

întreprinderii; 

- justificarea managementului strategic al personalului şi strategiilor de dezvoltare a 

potențialului profesional al specialiştilor ca metodă de creştere a competitivității 

întreprinderilor în condițiile globalizării businesului; 

- studierea influenței strategiilor de dezvoltare a potențialului profesional al specialiştilor 

asupra competitivității întreprinderii; 

- formarea strategiilor de dezvoltare a potențialului profesional al specialiştilor întreprinderii, 

ce va participă în proiect cu statut de implementare. 

- elaborarea şi introducerea programelor de instruire orientate spre piață a personalului cu 

scopul creşterii competitivității întreprinderilor; 

- elaborarea şi introducerea acțiunilor de marketing al personalului la întreprinderi. 

III. Termenul executării  

2011-2014 

IV. Volumul total planificat al finanțării 

97,1 ( mii lei) 

V. Volumul finanțării pe perioada evaluată (mii lei) 

Planificată - 97,1 ( mii lei) Executată - 97,1 ( mii lei) 

VI.  Subdiviziunile organizației executoare (laborator, secție, sector etc.) 

LCȘME 

VII.   Executorii   

 Nume, prenume, funcția în cadrul proiectului 

1. Movilă Irina, cercetător ştiinţific superior, director de proiect  

2. Suslenco Alina, cercetător ştiinţific stagiar 

3. Dumbravanu Lilia, cercetător ştiinţific stagiar 

4. Vornices – Boiarschi Doina, cercetător ştiinţific stagiar 

VIII.  Sumarul activităților proiectului realizate în anul 2014  

 Activități planificate Activități realizate şi rezultate noi obținute în cadrul 

proiectului 

1. Aprobarea managementului 

strategic al personalului ca 

factor de creştere a 

competitivității 

întreprinderii. 

 

A fost informați conducătorii întreprinderilor din regiunile 

de centru şi de nord a Republicii Moldova în privința 

rezultalelor proiectului. 

A fost specificată necesitatea implementării marketingului 

personalului la întreprinderile analizate în scopul sporirii 

competitivităţii lor. 

2. Evaluarea competitivității 

întreprinderilor autohtone 

în contextul globalizării 

businessului. 

A fost elaborat proiectul Planului de formare a 

competitivității angajaților (anual) pentru împlementare la 

întreprinderile autohtone. 

A fost editată monografie colectivă „Management 
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 strategic al potențialului uman”. 

A fost sistematezate rezultatele proiectului, elaborate 

concluziile referitoare la rezultatele obținute, precum şi 

elaborarea raportului ştiințific anual. 

IX.  Lista lucrărilor ştiințifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu 

referință la proiectul dat pe anul 2014   (conform ANEXEI 1.5.) 

Monografie colectivă  

1. MOVILĂ  I. (coordonator). Management strategic al potenţialului uman./ Irina Movilă, 

Irina Dorogaia, Alina Suslenco (et al.). Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2014. 192 p. ISBN 

978-9975-50-138-5.16,3 c.a. 

Articole în culegeri: 

1. MOVILĂ I. Transparenţa politicii de personal şi influenţa ei asupra activităţii lucrătorilor 

întreprinderilor Republicii Moldova. Strategii şi politici de management în economia 

contemporană. Materialele conferinţei naţionale cu participare internaţională. Chişinău: 

ASEM, 2014. 85-88. ISBN 978-9975-75-635-8. 

2. MOVILĂ I. Анализ демографической ситуаций в Республике Молдова в контeксте 

регионального развития. Системное моделирование социально-экономических 

процессов: труды 36-й Международной научной школы-семинара. Воронеж: 

Издательский дом ВГУ, 2014. 298-302. ISBN 798-5-9273-2119-3. 

3. MOVILĂ  I. Strategii de management ale personalului la întreprinderile din Republica 

Moldova: rezultatele cercetării. Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei : Ed. a 

12-a.  Chişinău : ASEM, 2014. 81-84. ISBN 978-9975-75-649-5. ISSN 1857-1433.  

4. MOVILĂ  I. Analiza statistică a capitalului uman în Republica Moldova în contextul 

dezvoltării regionale. Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ediţia a IV-a. Materialele 

COLLOQUIA PROFESSORUM. Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2014. 230-235. ISBN 

978-9975-50-136-1. 

5. SUSLENCO A. Strategii de sporire a competitiviităţii în economia contemporană. Strategii 

şi politici de management în economia contemporană. Materialele conferinţei naţionale cu 

participare internaţională. Chişinău: ASEM, 2014. 250-255. ISBN 978-9975-75-635-8. 

6. SUSLENCO A. Capitalul uman şi competitivitatea – factori de eliminare a incertitudinii 

Rolul eroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale: Materialele 

conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale volumul XIX. Iaşi, Tehnopress, 2014. 162-167. 

ISBN 978-606-687-110-5. 

7. SUSLENCO A. Analiza comparativă a competitiivtăţii regionale-Regiunea Nord-Est 

România şi Regiunea de Nord Republica Moldova. Rolul eroregiunilor în dezvoltarea durabilă 

în contextul crizei mondiale: Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale volumul 

XIX, Iaşi, Tehnopress, 2014. 241-254. ISBN 978-606-687-108-2. 

8. SUSLENCO A. Человеческий капитал и конкурентоспособность -  два вектора 

экономической жизнеспособности страны. Наука и образование в XXI веке: теория, 

практика, инновации: Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale. Moscova. 

2014. 118-120. ISBN 978-5-9905661-7-0. 

9. SUSLENCO A. Efectele relaţiei competitivitate - capital uman - dezvoltare durabilă asupra 

economiei naţionale. Creşterea economică în condiţiile globalizării: Materialele conferinţei 

ştiinţifico-practice internaţionale. Chişinău, INCE, 2014. 265-269.  ISBN 978-9975-4185-2-2. 

10. DUMBRAVANU L. Aspecte teoretice privind politica de personal şi analiza salarizării 

personalului la întreprinderi. Persectivele şi problemele integrării în spaţiul european a 

învăţământului superior. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale Volumul II. 

Cahul: Universitatea din Cahul, 2014.127-134.  ISBN 978-9975-914-92-5. 

11. VORNICES –BOIARSCHI D. Caracteristice competitivităţii capitalului uman şi a 

competitivităţii economiei naţionale. Persectivele şi problemele integrării în spaţiul european a 

învăţământului superior. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale. Cahul, 

2014, Volumul II. 233-237. ISBN 978-9975-914-92-5. 
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X. Relevanța rezultatelor ştiințifice teoretice / aplicative obținute (pînă la 200 de cuvinte),  

2014  

Cercetarea metodelor şi a strategiilor de dezvoltare a potențialului profesional al specialiştilor, 

existente la întreprinderile autohtone ale țării, au permis de a constata faptul, că gestionarea 

potențialului uman necesită aplicarea conceptului dezvoltării strategice al capitalului uman, 

care constă în elaborarea politicilor eficiente de formare şi dezvoltare a potențialului uman al 

întreprinderilor. Actualmente la majoritatea întreprinderilor autohtone detectăm o informare 

insuficientă a lucrătorilor în domeniul politicii de personal, a strategiilor pentru lucrători, a 

planurilor de dezvoltare a potenţialului angajaţilor. Politica de personal afectează activităţile 

angajaţilor mai mult pozitiv, decât negativ. Un impact pozitiv îl deţin aşa factori, cum ar fi: 

stimulentele financiare, dezvoltarea carierei, promovarea, posibilitatea realizării potenţialului 

de calificare; relaţiile de muncă şi climatul socio-psihologic în echipă. Implementarea 

rezultatelor proiectului permite sporirea nivelului profesional al specialiştilor şi formarea 

personalului competitiv. 

 

XI.  Beneficiarul (ministere, instituții de stat sau private, întreprinderi etc.)  

Întreprinderi din Regiunea de Nord. 
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2.1.2. Proiecte pentru organizare a manifestărilor ştiințifice 

 

I. Denumirea proiectului 

Conferința Ştiințifică Internațională dedicată aniversării 20 ani a învățămîntului economic la 

USARB, cod 15.220.06.17I  „Aspecte ale dezvoltării potenţialului  economico-managerial  în 

contextul asigurării securităţii naţionale” 

 

II. Preşedintele comitetului organizatoric 

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. 

 

III. Termenul de executare 

Martie - august 2015 

 

IV. Volumul finanțării 

25 mii lei 

 

V. Comitetul organizatoric 

Tcaci Carolina, dr., conf. univ., preşedintele comitetului organizatoric. 

Trusevici Alla, dr., conf. univ., vicepreşedinte. 

Amarfii-Railean  Nelli, dr., conf. univ., vicepreşedinte. 

Balinschi Andrei, dr., conf. univ. 

Nichitcin Corina, lector universitar. 

Chiseliov Lilia, lector superior. 

Slutu Rodica, lector universitar. 

Pînzari Lilia, lector universitar. 

Cazac Ianina, lector universitar. 

Postolache Victoria, lector universitar. 

Vornices-Boiarschi Doina, laborant superior. 

Rusu Natalia, laborant superior. 

 

VI. Președintele comitetului știinţific 

Babii Leonid, dr. hab., prof. univ. (USARB) 

 

Membrii comitetului știinţific 

Topală Pavel – dr. hab., prof. univ. (USARB) 

Cotelnic Ala – dr. hab., prof. univ. (ASEM) 

Bugaian Larisa - dr. hab., prof. univ. (UTM) 

Burlacu Natalia – dr. hab., prof. univ. (ULIM) 

Ulian Galina – dr. hab., prof.univ. (USM) 

Stratan Alexandru – dr.hab., prof.univ. (INCE) 

Gribincea Alexandru – dr.hab., prof.univ. (USM) 

Stratulat Oleg – dr. hab., prof. univ. (ASEM) 

Булатова Е.В. – д.э.н., профессор (Мариупольский Государственный Университет, 

Украина) 

Airinei Dinu – dr., prof.univ. (UAIC, Iaşi, România) 

Nastase Carmen – dr., prof.univ (Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România) 

Ganea Victoria – dr., conf. univ. (USM) 

Filip Nolea – dr., conf. univ.(ASEM) 

Postică Maia – dr., conf. univ. (USM) 

Şestacovschi Angela - dr., conf. univ. (USM) 

Cociug Victoria  - dr., conf.univ. (ASEM) 

Agheoghiesei Daniela Tatiana – dr., conf.univ. (UAIC, Iaşi, România) 
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Chasovschi Carmen Emilia – dr., conf. univ. (Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, 

România) 

Pastor Ioan – dr., conf.univ. (Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, România) 

Şimon Adrian – dr., conf.univ. (Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, România) 

Țîrlea Mariana Rodica – dr., conf. univ. (Universitatea Creştină „Dmitrie Cantemir”, 

Bucureşti, România) 

Поченчук Г.М. – к.э.н., доцент (ЧНУ им. «Юрия Федьковича», Украина) 

Нагорная О.А. – к.э.н., доцент (УНИЦ Проблем сертификации и качества, Киев, Украина) 

Гуменюк А.М. – к.э.н., доцент, (БГФЭУ, Черновцы, Украина) 

Tcaci Carolina – dr., conf. univ. (USARB) 

Trusevici Alla – dr., conf. univ. (USARB) 

Amarfii-Railean Nelli – dr., conf. univ. (USARB) 

Balînschii Andrei – dr., conf. univ. (USARB) 

Bulat Gheorghe – dr., conf. univ. (USARB) 

Suslenco Alina – dr., asist.univ. (USARB) 

Oleiniuc Maria – dr., lector superior (USARB) 

Branaşco Natalia – lector univ. (USARB) 

 

VII.  Obiectivele proiectului 

Organizarea şi promovarea Conferinței Ştiințifice Internaționale dedicată aniv. 20 ani a 

învăţămîntului economic la USARB „Aspecte ale dezvoltării potenţialului  economico- 

managerial  în contextul asigurării securităţii naţionale” 

 

VIII. Activități şi rezultate 

În perioada 06 - 07.07.2015 la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost organizată şi 

promovată Conferința Ştiințifică Internațională dedicată aniv. 20 ani a învţămîntului economic la 

USARB „Aspecte ale dezvoltării potenţialului  economico-managerial  în contextul asigurării 

securităţii naţionale”. La conferința au participat peste 100 de cercetători din țară şi de peste 

hotare. 
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2.1.3. Proiecte pentru tinerii cercetători 

2.1.3.1. Anul 2015 

 

I. Denumirea direcției strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcția strategică: Materiale, tehnologii și produse inovative 

Codul proiectului: 15.819.02.06A „Elaborarea unui sistem de prelucrare a textelor cu 

structură neomogenă” 

II. Obiectivele proiectului  

Obiectivul general al proiectului este poate fi împărțit în: 

Obiectivul general socio-economic. Elaborarea mecanismelor inteligente de gestionare 

interoperabilă a serviciilor web lingvistice în scopul achiziţionării resurselor lingvistice 

computaționale, fapt ce va permite reducerea cheltuielilor pentru procurarea volumelor de 

poezii pe suport de hîrtie şi pentru consultarea specialistului în domeniu, dar şi la ridicarea 

nivelului de cunoaştere şi tehnologizare a limbii române. Aceasta va contribui la edificarea 

Societății Informaționale. 

Obiectivul general instructiv-educativ. Contribuirea la formarea competențelor necesare 

ale cercetătorilor tineri pentru soluționarea problemelor cerute în sfera de cercetare şi 

inovare ce țin de problemele complexe de procesarea limbajului natural prin obținerii de 

cunoştințe şi competențe în cadrul stagierilor în centrele de performanță şi finalizarea cu 

execuția tezelor de doctorat. Dezvoltarea competențelor multidisciplinare şi 

elaborarea/completarea suporturilor de curs anumitor discipline precum: matematica, 

informatica, lingvistica.  

Obiectivul general pentru ştiință poate fi divizat pe domenii: 

Obiectivele în lingvistică se realizează prin studierea mecanismelor principale de formare a 

cuvintelor limbii române în baza procesului de derivare lexical şi compunere. 

Obiectivele în matematică presupun aplicarea noțiunilor de probabilitate şi statistică la 

rezolvarea unor probleme de lingvistică şi la descrierea matematică a mecanismelor de 

formare a cuvintelor. 

Obiectivele în informatică prevăd cercetarea şi elaborarea tehnologiilor informatice pentru 

elaborarea arhitecturilor serviciilor web interoperabile care contribuie la facilitarea 

interacţiunii adaptabile om-calculator, aplicate în tehnologii de procesare a limbajului 

natural. 

Obiectivele pentru lingvistica computațională: aplicarea obiectivelor menționate anterior la 

completarea interoperabilă a dicționarelor şi lexicoanelor, generarea familiilor morfologice 

şi cuvintelor cu sensuri previzibile. 

III. Termenul executării  

01.05.2015-31.12.2016 

IV. Volumul total planificat al finanțării 

78,0 (mii lei) pentru anul 2015 

V. Volumul finanțării pe perioada evaluată (mii lei) 

Planificată – 78,0 (mii lei) Executată – 78,0 (mii lei) 

VI. Subdiviziunile organizației executoare (laborator, secție, sector etc.) 

Centrul de cercetări în ştiinţe exacte şi economice 

Catedra de Matematică şi Informatică 

VII. Executorii    

 

 

 Nume, prenume, funcția în cadrul proiectului 

  Petic Mircea, Doctor, Cercetător ştiinţific superior 
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VIII. Sumarul activităților realizate pînă în prezent (perioada realizării proiectului) 

 Activități planificate Activități realizate şi rezultate noi obținute în 

cadrul proiectului (150 de cuvinte) 

1. Cercetarea punctelor forte şi 

punctelor slabe ale folosirii serviciilor 

Web lingvistice pentru limba română 

pentru fiecare serviciu web depistat.  

Au fost depistate punctele forte şi punctele 

slabe ale folosirii serviciilor Web lingvistice 

pentru limba română pentru fiecare serviciu 

web depistat (elaborate de către cercetătorii 

de la Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă 

Artificială „Mihai Drăgănescu” şi 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi). 

2 Elaborarea diagramelor use case 

pentru sistemul elaborat.  

Elaborarea arhitecturii sistemului. 

Comunicări şi publicaţii la conferinţe. 

Au fost elaborate diagramele use case pentru 

sistemul elaborat în proiect. 

A fost elaborarea arhitecturii sistemului 

propus spre implementare în proiect la nivel 

de tehnologie, algoritm, componente, 

serviciul Web care va fi folosit. 

Au fost pregătite şi prezentate comunicări şi 

publicaţii la conferinţele naţionale şi 

internaţionale cu referire la rezultatele 

ştiinţifice ale etapei. 

IX. Sumarul activităților proiectului realizate în perioada evaluată  

 Activități planificate Activități realizate şi rezultate noi obținute în 

cadrul proiectului (150 de cuvinte) 

  

1. Cercetarea punctelor forte şi 

punctelor slabe ale folosirii serviciilor 

Web lingvistice pentru limba română 

pentru fiecare serviciu web depistat.  

Au fost depistate punctele forteş i punctele 

slabe ale folosirii serviciilor Web lingvistice 

pentru limba română pentru fiecare serviciu 

web depistat (elaborate de către cercetătorii 

de la Institutul de Cercetări pentru Inteligență 

Artificială „Mihai Drăgănescu” şi 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi). 

 Elaborarea diagramelor use case 

pentru sistemul elaborat.  

Elaborarea arhitecturii sistemului. 

Comunicări şi publicaţii la conferinţe. 

Au fost elaborate diagramele use case pentru 

sistemul elaborat în proiect. 

A fost elaborarea arhitecturii sistemului 

propus spre implementare în proiect la nivel 

de tehnologie, algoritm, componente, 

serviciul Web care va fi folosit. 

Au fost pregătite şi prezentate comunicări şi 

publicaţii la conferinţele naţionale şi 

internaţionale cu referire la rezultatele 

ştiinţifice ale etapei. 

X. Lista lucrărilor ştiințifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu 

referință la proiectul dat  pe anul 2015 (conform formei 4 din structura raportului) 

Articole în culegeri (internaționale), 

1. PETIC, M.; OSOIAN, E.; Aspecte de Dezvoltare a Analizatorului de Text Nestructurat. In: 

Proceeding of the 5th International Conference “Telecommunications, Electronics and 

Informatics”, Chişinău, Moldova, 20-23 Mai 2015, pp. 349-352. 

2. PETIC, M; COJOCARU, S; GÎSCA, V; Exploring list of markers in automatic 

unstructured text data processing. In: Proceedings of the 11th International Conference 

“Linguistic Resources and Tools for Processing the Romanian Language”, 26-27 November 

2015, Iaşi, Romania (to appear). 
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Rapoarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferințe, simpozioane, în 

culegeri (naționale / internaționale) 

PETIC, M; CHILAT, S; DUMBRAVEANU, R; OSOIAN, E; Methods of processing  

unstructured texts. In: Book of Abstract CAIM 2015 17th-20st September, 2015, Suceava, 

România, pp. 74. 

XI. Relevanța rezultatelor ştiințifice obținute (pînă la 200 de cuvinte), 2015  

Majoritatea cercetărilor şi aplicațiilor de procesare a limbajului natural sînt efectuate pentru 

limba engleză. Din această cauză Comisia Europeană a inițiat o serie de proiecte în suportul 

tehnologizării limbilor europene, în particular ale celor diferite de limba engleză. Limba 

română începe să se contureze ca una din limbile semnificative în privința resurselor 

informatice şi a tehnologiilor aplicate ei. Orice automatizarea duce la micşorarea nu doar a 

costurilor pe termen lung dar şi a timpului de îndeplinirii activităților legate de procesarea 

textului în diferite scopuri. Pînă acum am folosit, de asemenea, experiența și elaborările 

colegilor de peste hotare, cu care menținem relații fructuoase. 

Rezultatele proiectului reprezentă o realizare a unei metodologii noi de cercetare a 

problemelor legate de morfologia derivațională computațională, ce ține de algoritmizarea 

anumitor mecanisme lingvistice. 

În plus, rezultatele principale în cadrul cercetării sînt o combinație a mecanismelor 

lingvistice existente cu folosirea serviciilor web deja existente prin utilizarea lor în mod 

interoperabil la extragere a informației structurate din texte nestructurate. Un aspect special 

al investigației îl constituie interpretarea teoretică a momentelor lingvistice, fără de care 

există mai multe riscuri ca constatările şi observațiile să fie incomplete, parțiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

2.1.4. Proiectele din cadrul Programului de Stat 

2.1.4.1. Anul 2012 

I. Codul şi denumirea proiectului  

12.840.18.04A  Managementul competitivității strategice a capitalului uman pe piața 

muncii Republicii Moldova în condițiile dezvoltării regionale 

II.  Denumirea Programului de stat, Denumirea direcției strategice 

Programul de stat „Dezvoltarea competitivității şi creşterea economică durabilă în 

contextul economiei bazate pe cunoaştere, globalizare şi integrare regională şi europeană”   

Direcția strategică: Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaționale pentru 

dezvoltarea durabilă. 

III. Obiectivele proiectului  

Cercetarea şi interpretarea conceptelor de competitivitate curentă şi strategică a 

capitalului uman, întreprinderii, ramurii, țării.  

Cercetarea conceptelor de managementul competitivității strategice a capitalului uman. 

Elaborarea programei şi instrumentelor cercetării competitivității  capitalului uman pentru 

promovarea sondajului sociologic la întreprinderile din zona de Nord a Republicii 

Moldova. 

Sistematizarea rezultatelor cercetării şi determinarea criteriilor competitivității 

întreprinderilor din zona de Nord a Republicii Moldova, necesare pentru dezvoltarea 

regională şi ieşirea pe piața europeană. 

IV. Termenul executării  

2012-2014 

V. Volumul total planificat al finanțării 

100,0 (mii lei) 

VI. Volumul finanțării pe perioada evaluată (mii lei) 

Planificată  - 100,0 (mii lei) Executată – 100,0 (mii lei) 

 

VII.  Volumul cofinanțării (mii lei) 

20,0 mii lei 

VIII. Organizațiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secție, sector 

etc.) 

LCŞME 

IX. Executorii   

 Nume, prenume, funcția în cadrul proiectului 

 1. 

2. 

3. 

4. 

Movilă Irina, cercetător ştiințific superior; 

Suslenco Alina, cercetător ştiințific stagiar; 

Pînzari Lilia, cercetător ştiințific stagiar; 

Vornices Doina, laborant. 

X. Sumarul activităților realizate pînă în prezent 

 Activități planificate Activități realizate şi rezultate noi obținute 

în cadrul proiectului (150 de cuvinte) 

1. Cercetarea competitivității strategice 

a capitalului uman în condițiile 

dezvoltării regionale. Elaborarea 

metodei de efectuare a cercetării 

competitivității  capitalului uman 

 

A fost elaborat conceptul competitivității 

strategice a capitalului uman.  

A fost determinată noțiunea competitivității 

strategice a personalului întreprinderii. 

A fost elaborat planul sondajului privind 

competitivitatea curentă a capitalului uman 

în Republica Moldova (formularea ipotezei 

observării, formarea unui aparat conceptual 

al observării, stabilirea scopului, 
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obiectivelor, obiectelor, unităților, 

caracteristicile observării). 

Au fost elaborate instrumentele sondajului 

sociologic privind competitivitatea 

capitalului uman. 

2. Efectuarea cercetării competitivității  

capitalului uman în Republica 

Moldova. Analiza rezultatelor 

sondajului privind competitivitatea 

capitalului uman în Republica 

Moldova, inclusiv în regiunea de 

Nord.  

 

A fost efectuat sondajul sociologic la  

întreprinderile din Regiunea de Nord a 

Republicii Moldova. 

 Au fost studiate opiniile conducătorilor 

întreprinderilor şi a personalului privind 

competitivitatea reală şi strategică a 

angajaților. 

 Au fost studiate programele de instruire 

orientate spre piață a personalului 

întreprinderilor.  

Au fost determinate particularitățile 

competitivității reale şi strategice a 

capitalului uman în Regiunea de Nord a 

Republicii Moldova.  

A fost organizată masa rotundă 

„Competitivitatea strategică a capitalului 

uman în condițiile dezvoltării regionale”.  

 

XI. Lista lucrărilor ştiințifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu 

referință la proiectul dat pe anul 2012 (conform formei 4 din structura raportului) 

Articole în culegeri: 

1. MOVILĂ I. The strategic development of human resources as a priority policy in the 

agriculture of the Republic of Moldova. Збiрник наукових доповiдей та статей. Львiв: 

Видавництво НВФ ТзОВ „Украiнськi технологii”, 2012. 61-66 p. ISBN 978-966-345-

257-9. 

2. MOVILĂ  I., COJOCARU I. Analiza nivelului competitivității resurselor umane în 

condițiile dezvoltării regionale pe baza întreprinderilor regiunii de nord a Republicii 

Moldova./ Progrese în teoria deciziilor economice în condiții de risc şi incertitudine. 

Volumul XVII. Resurse umane. Risc şi incertitudine.  Iaşi: Institutul de cercetări 

economice şi sociale „Gh. Zane”, Tehnopress, 2012. 40-47 p. ISBN 978-973-702-947-8. 

3.  SUSLENCO A. Integrarea tinerilor pe piața muncii prin creşterea competitivităţii lor./ 

„Integrarea specialistului cu studii superioare pe piața muncii: aspecte naționale şi 

internaționale”: Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale Bălți: Presa univ. 

bălțeană, 2012. 48-50 p. ISBN 978-9975-50-069-2. 

 

XII.  Relevanța rezultatelor ştiințifice obținute (până la 200 de cuvinte), 2012  

În urma cercetărilor efectuate a fost elaborat conceptul competitivității strategice a capitalului uman. 

Potrivit conceptului, competitivitatea strategică a capitalului uman este calea spre succesul oricărei 

întreprinderi în dezvoltarea regională. Trebuie de diferențiat competitivitatea curentă a angajaților şi 

cea strategică a personalului întreprinderii, care ar trebui să fie constituite în conformitate cu strategia 

de dezvoltare a companiei, folosind abordările ştiințifice: strategică, inovațională, de marketing.  

Modernizarea structurală a economiei, dezvoltarea performanțelor şi a capacității de competitivitate 

nu pot fi implementate fără o majorare considerabilă a nivelului de calificare a populației şi 

dezvoltarea abilităților antreprenoriale şi a abilității de adaptare la economia de piață. Construirea unei 

forțe de muncă competitive pe piață este una dintre cele mai importante obiective strategice ale 

autorităților locale şi de stat. Regiunea de Dezvoltare Nord are un potențial de dezvoltare considerabil, 

totodată fiind poziționată ca şi performanță investițională semnificativă. Prin urmare, RDN se 
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caracterizează prin existența multor oportunități de dezvoltare economică, activitatea antreprenorială 

reprezentând baza dezvoltării potențialului economic al regiunii. 

XIII. Beneficiarul (ministere, instituții de stat sau private, întreprinderi etc.) 

Întreprinderi din Republica Moldova 
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2.1.4.2. Anul 2013 

I. Codul şi denumirea proiectului  

12.840.18.04A  Managementul competitivității strategice a capitalului uman pe piața 

muncii Republicii Moldova în condițiile dezvoltării regionale 

II.  Denumirea Programului de stat, Denumirea direcției strategice 

Program de Stat  „Dezvoltarea competitivității şi creşterea economică durabilă în 

contextul economiei bazate pe cunoaştere, globalizare şi integrare regională şi europeană” 

Direcția strategică: Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaționale pentru 

dezvoltarea durabilă. 

III. Obiectivele proiectului  

I etapă – Cercetarea, analiza şi implementarea metodelor de evaluarea competitivității 

întreprinderilor şi a capitalului uman 

1.1. Elaborarea metodei de evaluare a competitivității curente şi strategice a capitalului 

uman. 

1.2. Analiza competitivităţii şi a Indicelui competitivității capitalului uman a Republicii 

Moldova după metoda Forumului Economic Mondial. 

II etapă –Elaborarea propunerilor (recomandărilor) privind creştere competitivității 

capitalului uman în regiunea de Nord a Republicii Moldova 

2.1. Elaborarea Strategiei de dezvoltare a capitalului uman în regiunea de Nord a 

Republicii Moldova 

2.2. Elaborarea programelor de instruire orientate spre piața personalului cu scopul 

creşterii competitivității întreprinderilor autohtone. 

3. Organizarea conferinţei ştiinţifico-practice cu participarea internaţională 

„Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a 

integrării europene” 

IV. Termenul executării  

2012-2014 

V. Volumul total planificat al finanțării 

200,0 (mii lei) 

VI. Volumul finanțării pe perioada evaluată (mii lei) 

Planificată - 100,0 (mii lei) Executată - 100,0 (mii lei) 

VII.  Volumul cofinanțării (mii lei) 

13,7 (mii lei) 

VIII. Organizațiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secție, sector 

etc.) 

LCŞME 

IX. Executorii   

 Nume, prenume, funcția în cadrul proiectului 

1. Movilă Irina, cercetător ştiinţific superior, director de proiect 

2.  Suslenco Alina, cercetător ştiinţific stagiar 

3.  Vornices Doina, laborant superior 

X. Sumarul activităților realizate  

 Activități planificate Activități realizate şi rezultate noi obținute în cadrul 

proiectului (150 de cuvinte) 

1. Cercetarea, analiza şi 

implementarea metodelor 

de evaluarea 

competitivității 

A fost elaborata metoda de evaluare a competitivității 

curente şi strategice a capitalului uman. 

A fost analizată competitivitatea şi eficienţa pieţei 

muncii a Republicii Moldova după metoda Forumului 
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întreprinderilor şi a 

capitalului uman. 

Economic Mondial (în dinamica). 

Au fost determinate particularitățile competitivității 

întreprinderilor şi a capitalului uman în regiunea de nord 

în comparație cu alte regiuni ale Republicii Moldova. 

A fost calculat Indicelui dezvoltării capitalului uman în 

regiunea de Nord a Republicii Moldova în comparație 

cu alte regiuni. 

2. Elaborarea propunerilor 

(recomandărilor) privind 

creştere competitivității 

capitalului uman în 

regiunea de Nord a 

Republicii Moldova. 

A fost evaluată competitivitatea personalului 

întreprinderilor în regiunea de nord al Republicii 

Moldova. 

A fost elaborată Strategia de dezvoltare a capitalului 

uman în regiunea de Nord a Republicii Moldova. 

Au fost elaborate programe de instruire orientate spre 

piața personalului cu scopul creşterii competitivității 

întreprinderilor autohtoni. 

Au fost elaborate propuneri privind creşterea 

competitivității capitalului uman în regiunea de Nord a 

Republicii Moldova. 

 

XI.  Lista lucrărilor ştiințifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu 

referință la proiectul dat pe anul 2013 (conform formei 4 din structura raportului) 

Culegeri:  

Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a 

integrării europene. Materialele Conf. Şt.-Practice cu participare Internațională. Bălți: Presa 

universitară bălțeană, 2013. 170 p. ISBN 978-9975-50-119-4. 

Articole din reviste naționale (categoria C): 

1. MOVILĂ Irina. Conceptul competitivității strategice a capitalului uman în condiţiile 

dezvoltării regionale. /„Competitivitatea capitalului uman pe piața muncii în condițiile 

dezvoltării regionale şi a integrării europene”, conf. şt.-practică intern. (2013 ; Bălți). Bălți: 

Presa universitară bălțeană, 2013. p.10-15. ISBN 978-9975-50-119-4. 

2. SUSLENCO Alina. De la competitivitate la antreprenoriat pentru un antreprenoriat 

competitiv.  Simpozionul Ştiinţific al tinerilor cercetători, Ediţia a XI-a, 25-26 aprilie 2013. 

Chişinău, ASEM, 2013. p. 207-212. ISBN 978-9975-75-658-7. 

3. SUSLENCO Alina. Abordarea regională – factor primordial al creșterii competitivității 
Republicii Moldova. /„Competitivitatea capitalului uman pe piața muncii în condițiile 

dezvoltării regionale şi a integrării europene", conf. şt.-practică intern. (2013 ; Bălți). Bălți: 

Presa universitară bălțeană, 2013. p.73-79. ISBN 978-9975-50-119-4. 

XII. Relevanța rezultatelor ştiințifice obținute (până la 200 de cuvinte), 2013  

Din cercetările efectuate este evident că dezvoltarea competitivității unei întreprinderi, 

ramuri, economii, țări, națiuni, devine imposibilă fără dezvoltarea accelerată a sferei social-

economice şi a investițiilor în factorul uman. În urma cercetărilor s-a ajuns la concluzia ca 

situația întreprinderilor din nordul Republicii Moldova este semnificativă. Ea dictează 

necesitatea implementării mai multor strategii care ar ajuta întreprinderile  să obțină avantaje 

competitive, să poată face față concurenței și să se înscrie pe calea dezvoltării suntenabile. În 

urma efectuării cercetărilor au fost stabilite următoarele concluzii și propuneri: 

În cadrul întreprinderilor din nordul Republicii Moldova se observă mai multe carențe în 

ceea ce privește importanța, formarea factorului uman și dezvoltarea lui. Întreprinderile 

neglijează importanța vitală a oamenilor, a capacităților și abilităților lor la atingerea 

competitivității întreprinderii. 

Implementarea strategiei de dezvoltare a capitalului uman este o necesitate vitală pentru 

întreprinderile din nordul Republicii, deoarece întreprinderile din regiune vor putea 

supraviețui și se vor putea înscrie pe calea dezvoltării durabile doar implementînd strategii 
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care vor fi focusate pe capitalul uman al întreprinderilor. 

Implementarea programelor de instruire a personalului, orientate spre piață, elaborate de 

către grupul de cercetare, duce la sporirea competitivității întreprinderilor, deoarece vor 

putea ajuta personalul întreprinderilor să poată concura pe piață. 

 Implementarea propunerilor de creștere a potențialului capitalului uman al întreprinderilor 

este una extrem de necesară, deoarece prin implementarea propunerilor, întreprinderile vor 

putea obține avantaje competitive sustenabile. 

Aceste propuneri vor ajuta întreprinderile din nordul Republicii Moldova la sporirea 

nivelului competitivității persoanalului și le vor impulsiona spre obținerea unei creșteri 

sustenabile. 

XIII.  Beneficiarul (ministere, instituții de stat sau private, întreprinderi etc.) 

Întreprinderile Republicii Moldova, Agenția de Dezvoltare Regională Nord 
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2.1.4.3. Anul 2014 

I. Codul şi denumirea proiectului  

12.840.18.04A „Managementul competitivității strategice a capitalului uman pe piața 

muncii Republicii Moldova în condițiile dezvoltării regionale” 

II. Denumirea Programului de stat, Denumirea direcției strategice 

„Dezvoltarea competitivității şi creşterea economică durabilă în contextul economiei 

bazate pe cunoaştere, globalizare şi integrare regională şi europeană” 

18.06: „Patrimoniul național şi dezvoltarea societății” 

III.  Obiectivele proiectului  

 cercetarea conceptelor de competitivitate curentă şi strategică a capitalului uman, 

întreprinderii, ramurii, țării; conceptelor de managementul competitivității strategice a 

capitalului uman; 

 evidențierea deosebirilor competitivității strategice a capitalului uman în regiunea de 

Nord a Republicii Moldova; 

 evaluarea ponderii competitivității curente şi strategice a caputalului uman în regiunea de 

Nord în comparație cu competitivitatea țării; 

 cercetarea metodelor de evaluare a competitivității curente şi strategice a capitalului 

uman; 

 studierea şi analiza situației pieței muncii din Republica Moldova, integrarea ei în 

comunitatea europeană, migrația forței de muncă şi influența lor asupra competitivității 

strategice a capitalului uman în regiunea de Nord; 

 calcularea şi analiza Indicelui competitivității a capitalului uman în regiunea de Nord; 

elaborarea Strategiei de dezvoltare a capitalului uman în regiunea de Nord a Republicii 

Moldova;  

 elaborarea programelor de instruire orientate spre piața personalului cu scopul creşterii 

competitivității întreprinderilor. 

IV.  Termenul executării  

2012-2014 

V. Volumul total planificat al finanțării 

270,0 (mii lei) 

VI.  Volumul finanțării pe perioada evaluată (mii lei) 

Planificată  - 70,0 (mii lei)  Executată - 70,0 (mii lei)  

VII.  Volumul cofinanțării (mii lei) 

13,7 mii lei 

VIII. Organizațiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secție, sector 

etc.) 

LCȘME 

IX. Executorii   

 Nume, prenume, funcția în cadrul proiectului 

1. 

2.  

Movilă Irina, cercetător ştiinţific superior, director de proiect 

Suslenco Alina, cercetător ştiinţific stagiar. 

X. Sumarul activităților proiectului realizate în perioada evaluată  

 Activități planificate Activități realizate şi rezultate noi obținute 

în cadrul proiectului (150  de cuvinte) 

1. Elaborarea Programului sectorial 

Regional şi adoptarea planului de 

acţiuni privind creşterea 

competitivităţii intreprinderii 

A fost analizată starea actuală a capitalului 

uman în regiunea de nord a Republicii 

Moldova, în baza datelor statistice oficiale. 

A fost elaborate propuneri pentru Programul 
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 sectorial Regional în domeniul 

competitivității capitalului uman în RDN – 

2015. 

A fost elaborat planul de acţiuni privind 

creșterea competitivităţii întreprinderilor 

selectate. 

A fost discutat la şedința Consiliului 

Regional de Dezvoltare Regională (CRD) 

Nord planul de acțiuni privind elaborarea 

politicii de dezvoltare regionale pînă în anul 

2020.     

2. Perfecţionarea şi actualizarea 

strategiei de personal în scopul 

implementării ei la întreprinderi 

Au fost analizate strategiile de personal 

existente la întreprinderile (32 întreprinderi 

din regiunea de nord) cu evidenţierea 

necesităţii actualizării lor.  

Au fost elaborate proiectele programelor de 

formare/perfeţionare/reciclare a personalului 

angajat. 

Au fost implementate strategiile de personal 

elaborate/actualizate la întreprinderile 

analizate. 

XI.  Lista lucrărilor ştiințifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu 

referință la proiectul dat pe anul 2014 (conform formei 4 din structura raportului) 

1. MOVILĂ I., SUSLENCO A. Analiza Indicelui competitivității Republicii Moldova şi 

eficienței pieței muncii conform metodei Forumului Economic Mondial. Revista Ştiinţifico-

Didactică Economica. Chişinău: ASEM, 2014, nr.2 (88). p. 32-38. ISSN 1810-9136. 

2. SUSLENCO A. Человеческий капитал и конкурентоспособность – факторы успеха 

предприятия. ”Современные тенденций в науке и образований”. Materialele conf. șt. 

pract. intern, 3 martie 2014, volumul III,  Moscova, 2014. p.19-21. ISBN 978-5-906353-85-

6. 

3. SUSLENCO A. Aspecte ale evaluării competitivităţii regionale în economia 

contemporană. Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători. Materialele conf. șt. pract. 

intern. din 4-5 aprilie 2014. Chişinău, ASEM, 2014, Volumul 1, editura ASEM,  p. 151-153. 

ISBN 978-9975-75-689-1. 

4. BELOSTECINIC Gr., CHISTRUGA B., ILIADI Gh., GUȚU C., MOVILĂ I., BALTAG 

Gr.. Competitivitatea şi creşterea economică în contextul economiei bazate pe cunoaștere, 

integrării regionale și europene. Revista de Ştiință, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos” 1 

(32), Ed. Tipografia AŞM, 2014. p. 11-16. ISSN 1857-0461. 

5. SUSLENCO A. Competitivitatea capitalului uman în regiunea de dezvoltare Nord pe 

piaţa muncii. Impactul calităţii resurselor umane asupra dezvoltării social-economice a 

Republicii Moldova. Materialele conf. șt. pract. Chişinău: Institutul Muncii, 2014. p.53-60. 

ISBN 978-9975-4242-8-8. 

6. SUSLENCO A. Competitivitatea regională - abordări metodologice şi perspective. 

Persectivele şi problemele integrării în spaţiul european a învăţământului superior. 

Materialele conf. şt. pract. intern.,  Volumul II. Cahul: Universitatea din Cahul, 2014. p. 214-

218. ISBN 978-9975-914-92-5. 

7. DUMBRAVANU L. Aspecte teoretice privind politica de personal şi analiza salarizării 

personalului la întreprinderi. Persectivele şi problemele integrării în spaţiul european a 

învăţământului superior. Mater. conf.şt. intern. Volumul II. Cahul: Universitatea din Cahul, 

2014. p.127-134.  ISBN 978-9975-914-92-5. 
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XII. Relevanța rezultatelor ştiințifice obținute (pînă la 200 de cuvinte), 2014  

Rezultatele cercetărilor confirmă faptul că competitivitatea strategică a capitalului uman este 

calea spre succesul oricărei întreprinderi în dezvoltarea regională. Regiunea de Dezvoltare 

Nord are un potențial de dezvoltare considerabil, totodată fiind poziționată ca şi performanță 

investițională semnificativă. Prin urmare, RDN se caracterizează prin existența multor 

oportunități de dezvoltare economică, activitatea antreprenorială reprezentând baza 

dezvoltării potențialului economic al regiunii. Construirea unei forțe de muncă competitive 

pe piață este una dintre cele mai importante obiective strategice ale autorităților locale şi de 

stat. 

Rezultatele teoretice confirmă faptul că trebuie de diferențiat competitivitatea curentă a 

angajaților şi cea strategică a personalului întreprinderii, care ar trebui să fie constituite în 

conformitate cu strategia de dezvoltare a companiei, folosind abordările ştiințifice: strategică, 

inovațională, de marketing. Există necesitatea elaborării/actualizării strategiilor de dezvoltare 

a personalului şi programelor de instruire orientată spre piaţă la întreprinderile regiunii de 

nord. Aplicarea rezultatelor proiectului are un impact semnificativ asupra eficienţei 

conducerii la nivel regional şi national. Implementarea strategiilor de dezvoltare a 

personalului permite obţinerea competitivităţii întreprinderii în condiţiile dezvoltării 

regionale. 

XIII.  Beneficiarul (ministere, instituții de stat sau private, întreprinderi etc.) 

ADR Nord, întreprinderi din regiunea de nord a RM. 
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2.1.5. Proiect de cercetare intern (USARB) 

2.1.5.1. Anul 2011 

I. Codul şi denumirea proiectului  

Problemele adaptării profesionale a specialiştilor  profilului economic în contextul  

necesităților pieței muncii în Republica Moldova 

II. Denumirea Programului de stat, Denumirea direcției strategice 

Program de Stat   

III. Obiectivele proiectului  

1. Studierea caracteristicilor adaptării profesionale a specialiştilor de profil economic pe 

piața muncii din Republica Moldova;  

2. Analiza situației ocupării forței de muncă pe piața muncii din Republica Moldova;  

3. Determinarea corelației nivel existent al şomajului în rîndurile absolvenților-economişti 

– mecanisme de adaptare profesională a angajaților;  

4. Identifica factorilor de impact asupra adaptării profesională a absolvenților-economişti 

la întreprinderile din zona de nord a Republicii Moldova.  

5. Forma unei viziuni asupra problemei analizate, în baza rezultatelor cercetărilor şi 

propunerea măsurilor pentru  optimizarea procesului de adaptare profesională a 

absolvenților-economişti la întreprinderile autohtone. 

IV..Termenul executării  

2010-2011 

V. Volumul total planificat al finanțării 

 35,00(mii lei) 

VI. Volumul finanțării pe perioada evaluată (mii lei) 

Planificată  - 35,00(mii lei) Executată – 30,1(mii lei) 

 

VII. Organizațiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secție, sector 

etc.) 

LCȘME  

VIII. Executorii   

 Nume, prenume, funcția în cadrul proiectului 

 1. 

2. 

3. 

4. 

Trusevici Alla, cercetător ştiințific superior, 

Movilă Irina, cercetător ştiințific superior; 

Tcaci Carolina, cercetător ştiințific;  

Vornices Doina, cercetător ştiințific stagiar. 

IX.  Sumarul activităților realizate pînă în prezent 

 Activități planificate Activități realizate şi rezultate noi obținute 

în cadrul proiectului (150 de cuvinte) 

1. Sistematizarea rezultatelor cercetării 

şi constatarea problemelor adaptării 

absolvenților-economişti la 

întreprinderile din regiunea de nord a 

Republicii Moldova.  

Elaborarea propunerilor de 

reducere/neutralizare a problemelor 

adaptării profesionale a absolvenților-

economişti la întreprinderile din 

Republica Moldova. 

Formarea viziunii în privința adaptării 

absolvenților-economişti la întreprinderile 

din regiunea de nord a Republicii Moldova.  

Elaborarea metodei de efectuare  a cercetării 

ştiințifice a adaptării profesionale a 

absolvenților-economişti. 

Promovarea conferinței ştiințifico-practice. 

Publicarea rezultatelor cercetării în articole 

ştiințifice. 
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X. Organizarea manifestărilor ştiințifice în anul 2011 

Au fost organizată şi promovată Conferința Ştiințifico-practică Internațională (cu 

participare la distanță) „Integrarea specialistului cu studii superioare pe piața muncii: 

aspecte naționale şi internaționale”. La aceasta conferința au participat cu comunicările 

Bernd Otto HALLIER, Managing Director of EHI Retail Institute, President of the 

European Retail Academy, Germany, Ilie CHIȚAC, Director Agenția Națională a Ocupării 

Forței de Muncă, Bălți, Ioan PASTOR, Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş, 

România, Rezo MANVELIDZE,  Irma BAGRATIONI, Batumi Shota Rustaveli State 

University, Georgia, în total 96 participanți, 6 secțiuni. Materialele conferinței sunt în curs 

de editare. 

 

XI. Lista lucrărilor ştiințifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu 

referință la proiectul dat pe anul 2011 (conform formei 4 din structura raportului) 

Comunicări ştiințifice la manifestări în cadrul USB: 

1. MOVILĂ Irina. Abordarea competentă la pregătirea economiştilor: formarea strategiilor 

de adaptare profesională a viitorilor specialişti/ Abordarea prin competențe a formării 

universitare: probleme, soluții, perspective. Materialele Conferinței Ştiințifice Internaționale 

consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. – 

Bălți: Presa universitară bălțeană, 2011. – 280 p. – P. 60-64. ISBN 978-9975-50-060-9. 

2. TCACI Carolina. Necesitatea abordării adaptării profesionale a absolvenților instituțiilor 

de învățămînt superior/ Abordarea prin competențe a formării universitare: probleme, 

soluții, perspective. Materialele Conferinței Ştiințifice Internaționale consacrată aniversării a 

65-a de la fondarea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. – Bălți: Presa universitară 

bălțeană, 2011. – 280 p. – P. 105-106. ISBN 978-9975-50-060-9. 

3. TRUSEVICI Alla. Adaptarea profesională şi metodele de neutralizare a problemelor 

adaptării profesionale a specialiştilor în țările dezvoltate/ Abordarea prin competențe a 

formării universitare: probleme, soluții, perspective. Materialele Conferinței Ştiințifice 

Internaționale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universității de Stat „Alecu 

Russo” din Bălți. – Bălți: Presa universitară bălțeană, 2011. – 280 p. – P. 64-66. ISBN 978-

9975-50-060-9. 

Comunicări ştiințifice la manifestări: 

1. TCACI Carolina. Эффективность методов профессиональной адаптации 

выпускников экономических высших учебных заведений в контексте потребностей 

рынка труда в РМ./ International Research Conference „Science and education in the 

modern university in the context of international cooperation conference proceedings”, 

Mariupol, 23-25 mai 2011. 

2. TRUSEVICI Alla. Problemele evoluției pieței muncii în Republica Moldova / Conferința 

Ştiințifico-practică Internațională (cu participare la distanță) „Integrarea specialistului cu 

studii superioare pe piața muncii: aspecte naționale şi internaționale” 21-22 octombrie 2011. 

3. MOVILĂ Irina. Managementul adaptării profesionale a specialiştilor pe piața muncii: 

probleme, soluții, perspective / Conferința Ştiințifico-practică Internațională (cu participare 

la distanță) „Integrarea specialistului cu studii superioare pe piața muncii: aspecte naționale 

şi internaționale” 21-22 octombrie 2011. 

4. TCACI Carolina. Aprecierea şi autoaprecierea absolvenților-economişti la angajarea în 

cîmpul muncii / Conferința Ştiințifico-practică Internațională (cu participare la distanță) 

„Integrarea specialistului cu studii superioare pe piața muncii: aspecte naționale şi 

internaționale” 21-22 octombrie 2011. 

5. VORNICES Doina. Adaptarea profesională: necesitate şi importanță / Conferința 

Ştiințifico-practică Internațională (cu participare la distanță) „Integrarea specialistului cu 

studii superioare pe piața muncii: aspecte naționale şi internaționale” 21-22 octombrie 2011. 

 

 



39 

XII. Relevanța rezultatelor ştiințifice obținute (până la 200 de cuvinte), 2011  

Eficiența gestiunii adaptării profesionale a specialiştilor în întreprinderile din Republica 

Moldova se va realiza printr-un sistem de acțiuni administrative în vederea implicării noului 

lucrător în cadrul procesului muncii. 

Factorii cu impact benefic:  

– profesionalismul; 

– caracteristicile de calificare; 

– calitățile individuale ale angajatului; 

– relațiile cu colectivul de muncă. 

Factorii cu impact negativ:  

– condițiile de lucru; 

– regimul de activitate; 

– natura activității; 

– stresul; 

– comunicare limitată. 
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2.1.6. Proiecte/granturi de cercetare internaționale 

 

I. Denumirea proiectului 

Grantul nr. 08/ Bonus European 

H2020-SEACI 2014-1 „Suportul financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul 

Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare HORIZONT 2020” 

 

II.  Beneficiarul proiectului din partea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

Movilă Irina, dr., conf.univ. 

 

III. Termenul de executare 

17.06.2015-31.06.2015 

 

IV..Volumul finanțării (pentru cercetători ai Universității) 

7000 lei 

 

V. Echipa de cercetare 

Movilă Irina, dr., conf.univ. 
 

VI. Obiectivele proiectului 

Stimularea participării reprezentanților sectorului de cercetare-inovare-dezvoltare în cadrul 

Programului HORIZONT 2020 (H2020) prin oferirea unui suport financiar – BONUS 

EUROPEAN, în calitate de apreciere a eforturilor depuse pentru elaborarera şi depunerea 

propunerilor de proiect. Suportul financiar a fost acordat conform Formularului de evaluare a 

Proiectului de către Comisia Europeană şi deciziei Comisiei de evaluare a Contractului de Grant 

UE nr. 2014/ 346-992 al AŞM nr. 17 din 17.06.2015. 
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2.1.7. Proiecte/granturi de cercetare internaţionale înaintate la concurs  

 

 

I. Denumirea proiectului 

Proiect international din cadrul programului HORIZON 2020: H2020-SEAC-2014-1 Pollinating 

science attractiveness for growing potent scientific STEM in order to initiate a glowing future. 

 

II. Beneficiarul proiectului din partea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Movilă Irina, dr., conf.univ. 

 

III. Termenul înaintării la concurs 

31.03.2015 

 

IV. Obiectivele proiectului 

Economiile europene în evoluţie cer creşterea permanentă a numărului specialiştilor şi cadrelor 

didactice, dar se confruntă cu deficite în domeniul STEM. De aceea, ne propunem să abordăm 

această problemă prin transformarea educaţiei ştiinţifice şi cariera ştiinţifică în una atractivă 

pentru tineri. Prin urmare, STEM se va dezvolta, realiza şi evalua proiectele valoroase STEM ale 

tinerilor. Cu asemenea proiecte ce vizează probleme ale vieţii ştiinţifice în domeniul ştiinţelor 

materiale, conştientizarea tinerilor va creşte, stimulînd interesul tinerilor în STEM. Proiectul este 

conceput dincolo de studiile curente şi modele de orientare a carierei şi este bazat pe ultimele 

experienţe de la proiectele anterioare. Datele colectate nu doar că vor fi documentate, dar 

optimizate continuu pe perioada proiectului.  
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2.2. Personalul uman 
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Personal ştiințifico-didactic (pentru instituțiile de învățământ superior) 

1 Tcaci Carolina 1973 521.03. Economie 

şi management în 

domeniul de 

activitate  

dr., conf. 

univ. 

lector super. 

(2011-2012); 

conf. univ. (2013-

2015) 

Bază nu  2011 0,25 2011 0,9 0,55 

2012 - 2012 0,85 
0,28 

2013 - 2013 0,85 
0,28 

2014 - 2014 1,1 
0,37 

2015 - 2015 1,2 
0,4 

2 Babii Leonid 1948 522.01. Finanțe dr. hab,, 

prof. 

univ. 

prof. univ. 

(2011-2015) 

Cumul 

extern 

nr. 966 din 

18.06.2009 

2009 2011 - 2011 0,3 0,1 

2012 - 2012 0,2 
0,07 

2013 - 2013 0,3 
0,1 

2014 - 2014 0,45 
0,15 

2015 - 2015 0,4 
0,13 

3 Boincean Boris 1954 411.01. 

Agrotehnică 

411.10. Agronomie 

dr hab., 

prof. 

cercet. 

prof. cercet. 

(2011-2015) 

Cumul 

extern 

nr. 1068 din  

03.06.2010 

2010 2011 - 2011 0,6 0,2 

2012 - 2012 0,5 
0,17 

2013 - 2013 0,5 
0,17 
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2014 - 2014 0,55 
0,18 

2015 - 2015 0,6 
0,2 

4 Buga Oleg 1965 521.03. Economie 

şi management în 

domeniul de 

activitate 

dr. hab., 

prof. 

univ. 

prof. univ.  

(2013-2015) 

Bază nu (expirat)  2011 - 2011 - - 

2012 - 2012 - 
- 

2013 - 2013 - 
- 

2014 - 2014 1,0 
0,33 

2015 - 2015 1,0 
0,33 

5 Trusevici Alla 1959 521.01. Teorie 

economică şi 

politici economice 

dr., conf. 

univ. 

conf. univ. 

(2011-2015) 

Bază nu  2011 0,5 2011 1,15 0,88 

2012 - 2012 1,2 
0,4 

2013 - 2013 1,0 
0,33 

2014 - 2014 1,1 
0,37 

2015 - 2015 1,4 
0,47 

6 Stadnic Stanislav 1961 411.01. 

Agrotehnică 

dr., conf. 

univ. 

conf. univ. 

(2011-2015) 

Bază nu  2011 - 2011 1,1 0,37 

2012 - 2012 1,33 
0,44 

2013 - 2013 1,35 
0,45 

2014 - 2014 1,47 
0,49 

2015 - 2015 1,43 
0,48 

7 Amarfii-Railean 

Nelli 

1980 522.02. 

Contabilitate; audit; 

analiză economică 

dr., conf. 

univ. 

conf. univ. 

(2011-2015) 

Bază nu  2011 - 2011 0,83 0,28 

2012 - 2012 1,2 
0,4 

2013 - 2013 0,75 
0,25 
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2014 - 2014 0,15 
0,05 

2015 - 2015 0,6 
0,2 

8 Balînschi Andrei 1948 521.03. Economie 

şi management în 

domeniul de 

activitate 

dr., conf. 

univ. 

conf. univ. 

(2011-2015) 

Bază nu  2011 - 2011 0,43 0,14 

2012 - 2012 0,5 
0,17 

2013 - 2013 0,73 
0,24 

2014 - 2014 0,83 
0,28 

2015 - 2015 0,7 
0,23 

9 Bulat Gheorghe 1940 521.03. Economie 

şi management în 

domeniul de 

activitate 

dr., conf. 

univ. 

 

conf. univ. 

(2011-2015) 

Bază nu  2011 - 2011 0,75 0,19 

2012 - 2012 0,5 
0,17 

2013 - 2013 0,5 
0,17 

2014 - 2014 0,5 
0,17 

2015 - 2015 0,55 
0,18 

10 Movilă Irina 1972 521.03. Economie 

şi management în 

domeniul de 

activitate  

dr., conf. 

univ. 

(cercetăt. 

șt. 

superior) 

conf. univ. 

(2011-2015) 

Bază nr.AT6/2 din 

15.11.2012 

2012 2011 1,0 2011 0,83 1,28 

2012 1,0 2012 1,13 
1,38 

2013 1,0 2013 1,08 
1,36 

2014 1,0 2014 1,15 
1,38 

2015 - 2015 1,15 
0,38 

11 Branaşco Natalia 1977 521.01. Teorie 

economică şi 

politici economice 

dr., lector 

univ. 

lector univ. 

(2011-2015) 

Bază nu  2011 0,25 2011 0,9 0,55 

2012 0,25 2012 0,85 
0,53 

2013 - 2013 0,9 
0,3 
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2014 - 2014 1,08 
0,36 

2015 - 2015 1,38 
0,46 

12 Oleiniuc Maria 1980 521.03. Economie 

şi management în 

domeniul de 

activitate  

dr., lector 

superior 

lector superior 

(2011-2015) 

Bază nu  2011 - 2011 0,78 0,26 

2012 - 2012 0,95 
0,32 

2013 - 2013 1,05 
0,35 

2014 - 2014 0,97 
0,32 

2015 - 2015 0,78 
0,26 

13 Suslenco Alina 1987 521.03. Economie 

şi management în 

domeniul de 

activitate 

dr., asist. 

univ. 

(cerc.șt. 

stagiar) 

asist. univ. 

(2014-2015) 

Bază nu  2011 0,5 2011 - 0,5 

2012 1,0 2012 - 
1,0 

2013 1,0 2013 - 
1,0 

2014 - 2014 0,75 
0,25 

2015 - 2015 1,05 
0,35 

14 Gaşițoi Natalia 1975 111.01. Analiză 

matematică 

dr., conf. 

univ. 

lector superior 

(2011-2013)  

conf. univ. (2014-

2015) 

Bază nu  2011 - 2011 1,4 0,47 

2012 - 2012 1,43 
0,48 

2013 - 2013 1,45 
0,48 

2014 - 2014 0,98 
0,33 

2015 - 2015 1,0 
0,33 

15 Ciobanu Ina 1977 111.04. Geometrie 

şi topologie 

dr., conf 

univ. 
lector superior 

(2011-2012)  

conf. univ. (2013-

2015) 

Bază nu  2011 - 2011 1,05 0,35 

2012 - 2012 0,5 
0,17 

2013 - 2013 - 
- 
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2014 - 2014 0,4 
0,13 

2015 - 2015 1,03 
0,34 

16 Damian Iulia 1980 112.03. Cibernetică 

matematică şi 

cercetări 

operaționale 

dr., conf. 

univ. 

lector superior 

(2011-2012)  

conf. univ. (2013-

2015) 

Bază nu  2011 - 2011 - - 

2012 - 2012 0,75 
0,25 

2013 - 2013 1,45 
0,48 

2014 - 2014 1,28 
0,43 

2015 - 2015 1,28 
0,43 

17 Petic Mircea 1983 121.01. Bazele 

teoretice  ale 

informaticii 

 

dr., conf. 

univ. 

lector superior 

(2011-2013)  

conf. univ. (2013-

2015) 

Bază nu  2011 0,5 2011 - 0,5 

2012 - 2012 - 
- 

2013 - 2013 - 
- 

2014 - 2014 0,58 
0,19 

2015 0,5 2015 1,13 
0,88 

18 Nicorici Maria 1951 411.01. 

Agrotehnică 

dr., conf. 

univ. 

conf. univ. 

(2011-2015) 

Bază nu  2011 - 2011 1,23 0,41 

2012 - 2012 0,85 
0,28 

2013 - 2013 0,71 
0,24 

2014 - 2014 0,81 
0,27 

2015 - 2015 0,91 
0,3 

19 Postolache Victoria 1980 522.01. Finanțe lect.. 

univ. 

lector univ. 

(2011-2015) 

 

Bază nu  2011 - 2011 0,5 0,17 

2012 - 2012 1,12 
0,37 

2013 - 2013 1,17 
0,39 
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2014 - 2014 1,3 
0,43 

2015 - 2015 1,5 
0,5 

20 Nichitcin Corina 1983 522.01. Finanțe lect. 

univ. 

lector univ. 

(2011-2015) 

Bază nu  2011 - 2011 0,75 0,25 

2012 - 2012 1,0 
0,33 

2013 - 2013 0,9 
0,3 

2014 - 2014 1,15 
0,38 

2015 - 2015 1,4 
0,47 

21 Dumbravanu Lilia 1982 522.01. Finanțe lect. 

univ. 

(cerc.șt. 

stagiar) 

asist.univ. 

(2011-2012) 

lector univ. 

(2012-2015) 

Bază nu  2011 0,25 2011 0,93 0,56 

2012 0,25 2012 1,13 
0,63 

2013 0,25 2013 1,2 
0,65 

2014 0,25 2014 1,2 
0,65 

2015 - 2015 1,08 
0,36 

22 Garbuz Veronica 1984 521.03. Economie 

şi management în 

domeniul de 

activitate 

asist. 

univ. 

asist.univ. 

(2011-2015) 

Cumul 

extern 

nu  2011 - 2011 - - 

2012 - 2012 0,28 
0,09 

2013 - 2013 0,55 
0,18 

2014 - 2014 0,28 
0,09 

2015 - 2015 0,18 
0,06 

Total 
     

7,8 

Alte categorii de specialiști 

1. Vornices-Boiarschi 

Doina 

1989  laborant 

superior 

Laborant superior 

Cercetător 

științific 

   2012 0,5   0,5 

   2013 0,75   0,75 

 



48 

 

2.2.1. Perfecționarea personalului uman 

b) Doctoranzi ai instituției care studiază/au studiat în exterior, în perioada evaluată 
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1         2      3          4        5     6      7         8 9 10 

1 Suslenco Alina 1987 521.03. Economie şi 

management în 

domeniul de activitate 

România, 

UAIC 

01.10.2012 01.10.2015 Frecvență la zi Zaiț Dumitru, dr., 

prof.univ. 

20.02.2015 

2 Postolache 

Victoria 

1980 522.01. Finanțe Republica 

Moldova, 

ASEM 

01.12.2004 01.11.2012 Frecvența 

redusă 

Cociug Victoria, 

dr., conf. 

 

3 Nichitcin 

Corina 

1983 522.01. Finanțe Republica 

Moldova, 

USM 

01.11.2011 01.11.2014 Frecvența 

redusă 

Enicov Igor, 

dr.hab., prof. univ. 

 

4 Dumbravanu 

Lilia 

1982 522.01. Finanțe Republica 

Moldova, 

Moldovei 

01.11.2012 01.11.2015 Frecvența 

redusă 

Băncilă Natalia, 

dr.hab., prof. univ. 

 

5 Garbuz 

Veronica 

1984 521.03. Economie şi 

management în 

domeniul de activitate 

Republica 

Moldova, 

INCE 

01.11.2010 01.11.2014 Frecvența 

redusă 

Rojco Anatol, dr., 

conf. cerc. 

 

 

d)Persoane care au efectuat stagii de perfecționare/documentare/cercetare de peste o lună în străinătate în perioada evaluată 

Nr

. 

crt

. 

Nume prenume Funcția 

deținută 

Specialitatea 

științifică 

Instituția, oraşul, țara în care s-a 

promovat stagiul 

Tipul (tema) stagiului Termenele 

vizitei 

1. Nichitcin Corina lector 522.01. Finanțe Universiatatea  „A. I. Cuza” din Iaşi, Bursier Erasmus Mundus, IANUS 01.11.2013 - 
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univ. Iaşi, România 31.08.2014 

2. Dumbravanu 

Lilia 

lector 

univ. 

522.01. Finanțe Universitatea „AlexandruIoanCuza” 

din Iași, România 

Stagiul de mobilitate, nivel doctorat, 

Proiectul IANUS, program Erasmus 

Mundus 

01.10.2014-

31.07.2015 

3. Garbuz 

Veronica 

asist. 

univ. 

521.03. Economie 

şi management în 

domeniul de 

activitate 

FEAA, „Alexandru Ioan Cuza” 

University of Iasi, Romania 

Academic mobility – IANUS – Inter-

Academic Network ErasmUs MunduS, 

doctorate level 

10.2014-

07.2015 

Fundatia Nationala a Tinerilor 

Manageri, Bucuresti, Romania 

Program of managerial education 

RURAL-Antreprenor 

10.2011-

04.2012 

4. Petic Mircea 

 

dr., 

conf. 

univ. 

121.01. Bazele 

teoretice  ale 

informaticii 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 

Iaşi, Romania 

Stagii de mobilitate postoctorală 

ERASMUS MUNDUS Emerge 

01.10.2013-

31.07.2014 

5. Movilă Irina dr., 

conf. 

univ. 

521.03. Economie 

şi management în 

domeniul de 

activitate 

Slovak University of Agriculture in 

Nitra, Faculty of Economics and 

Management 

Letter of Award – CEEPUS III Mobility 

Grant 

01.05.2013-

31.05.2013 

 

f)Persoane care au efectuat stagii de perfecționare/documentare/cercetare de pînă la o lună în străinătate în perioada evaluată 

Nr. 

crt. 

Nume 

prenume 

Funcția 

deținută 

Specialitatea 

științifică 

Instituția, oraşul, țara în care s-

a promovat stagiul 

Tipul (tema) stagiului Termenele 

vizitei 

1 

 

Tcaci 

Carolina 

dr., conf. 

univ. 

521.03. Economie 

şi management 

(în antreprenoriat) 

Academia de Ştiințe Economice, 

Bucureşti, România 

Seminarul internațional „Sciences de 

gestion en francais. Pour quoi, pour qui, 

comment?” 

27 – 

28.11.2012 

2 Trusevici 

Alla 

 

dr., conf. 

univ. 

521.01. Teorie 

economică şi 

politici 

economice 

Universitatea „Al.I.Cuza” din 

Iaşi, România 

Didactica predării curs. Teoria economică 01 – 

15.04.2013 

3 Trusevici 

Alla 

 

 

Tcaci 

Carolina 

dr., conf. 

univ. 

 

 

dr., conf. 

univ. 

521.01. Teorie 

economică şi 

politici 

economice 

521.03. Economie 

şi management 

(în antreprenoriat) 

Camera de Com. şi Industr., 

Suceava, România 

Formator /micul business 06 – 

14.06.2014 
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4 Suslenco 

Alina 

 

dr., asist. 

univ. 

521.03. Economie 

şi management în 

domeniul de 

activitate 

Universitatea „Al.I.Cuza” din 

Iaşi, România 

Management intercultural 10 - 13.12. 

2014 

Universitatea „Al.I.Cuza” din 

Iaşi, România 

Analiza cantitativă a datelor 06 -

08.09.2014 

Universitatea „Al.I.Cuza” din 

Iaşi, România 

Epistemologie economică 18 -

26.09.2014 

5 Tcaci 

Carolina 

 

 

 

Branaşco 

Natalia 

 

 

Suslenco 

Alina 

dr., conf. 

univ. 

 

 

 

dr., lector 

univ. 

 

 

dr., asist. 

univ. 

521.03. Economie 

şi management 

(în antreprenoriat) 

521.01. Teorie 

economică şi 

politici 

economice 

521.03. Economie 

şi management în 

domeniul de 

activitate 

Hochschule Landshut, Landshut, 

Germany 

Train the Trainer Workshop 2015, 

Schwerpunkt „Entrepreneurship”. 

28.06– 

03.07.2015 

6 Branaşco 

Natalia 

 

dr., lector 

univ. 

521.01. Teorie 

economică şi 

politici 

economice 

Academia de Studii Economice 

din Bucureşti, România 

Formation: „Réflexions sur les principes 

majeurs du Français sur Objectif 

Universitaire et du Français sur Objectif 

Specifique  dans ľenseignement des 

disciplines de spécialité des filieres 

francophones en économie”. 

26 – 

28.06.2013 

7 Amarfii-

Railean Nelli 

dr., conf. 

univ. 

522.02. 

Contabilitate; 

audit; analiză 

economică 

Universitatea Rennes, Agro 

Campus Quest, Rennes, Franța 

Aplicarea practică a dispozitiv elor e-

learning în învățămîntul superior 

01 -

05.05.2012 

8 Babii Leonid dr. hab., conf. 

univ. 

522.01. Finanțe or. Lvov (Ucraina) Trainingul privind inițierea în eficiență 

energetică pentru oraşele Republicii 

Belarus, Ucrainei şi Republicii Moldova 

17 -

21.10.2012 

or. Krinița (Polonia) Forum economic, ediția a 23-a 02 - 07.09. 

2013 

or. Riga (Letonia) Vizita de studiu în cadrul proiectului 

BERD „Proiect de înfrățire instituțională în 

16 - 22.09. 

2014 
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domeniul  transportului public” 

or. Nijnii Novgorod (Federația 

Rusă) 

Summitului Internațional de Afaceri din 

Nijnii Novgorod 

09 - 14.09. 

2015 

or. Botoşani (Romania) Trainingul privind cooperarea instituțională 

în domeniul educațional în vederea creşterii 

 accesului la educație şi a calității acesteia 

din cadrul Programului operațional 

România – Republica Moldova 2014-2010 

11 - 16.11. 

2015 

  9 Nichitcin 

Corina 

lector univ. 522.01. Finanțe Universiatatea  „A. I. Cuza” din 

Iaşi, Iaşi, România 

Şcoala de vară doctorală: Doctoral 

Intensive Summer School on Evolutionary 

Computing in Optimisation and Data 

Mining (ECODAM) 

18 – 

23.06.2012 

10 Garbuz 

Veronica 

asist. univ. 521.03. Economie 

şi management în 

domeniul de 

activitate 

Volkshochschule (VHS), Cham, 

Germany 

International Workshop „Promotion of 

lifelong learning and adult s education in 

Germany” 

13 -

20.12.2015 

DVV International Moldova, 

Kiev, Ucraina 

Regional Workshop  „Adult education 

between individual growth and social 

development” 

16 -

19.08.2015 

OO „Fialta”, Minsk, Belarus International Fair of best practices in the 

field of youth 

15 -

16.05.2015 

Kocaeli Dyslexia Association, 

Kocaeli, Turkey 

International Training „Live Feel Teach” 

(Youth in Action Program) 

23 -

30.04.2014 

Association for Intercultural 

Education, Curtea de Arges, 

Romania 

International Training „Rehearsal for life” 

(Youth in Action Program) 

01 -

09.02.2014 

“Bridge to the future Union”, 

Ganja, Azerbaijan 

International Training “Theatre  

Techniques for Youth Inclusion and 

Empower” (Youth in Action Program) 

12 -

20.07.2013 

11 Gaşițoi 

Natalia 

 

dr., conf. 

univ. 

111.01. Analiză 

matematică 

Universitatea din Aveiro, Aveiro, 

Portugalia 

Evaluarea şi înnoirea curriculei pentru 

formarea profesorilor, în cadrul proiectului 

511063-TEMPUS-1-2010-1-PT-TEMPUS-

JPCR TEREC Teacher Education 

Review and Update of Curriculum 

17 -

24.06.2012 

AQU Catalonia, Barcelona şi Vizită la fața locului în cadrul proiectului 21 -
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Universitatea din Girona, Spania 530537-TEMPUS-1-2-12-1-DE- 

TEMPUS-SMGR-Development of Quality 

Assurance in Higher Education in Moldova  

24.10.2013 

Universitatea din Roskilde, 

Roskilde, Danemarca 

Vizită la fața locului în cadrul proiectului 

530537-TEMPUS-1-2-12-1-DE- 

TEMPUS-SMGR-Development of Quality 

Assurance in Higher Education in Moldova 

27 -

30.11.2013 

Institutul de Matematică „Simion 

Stoilow” al Academiei Române, 

Bucureşti, România 

Stagiu de cercetare 29 - 05.10 

2013 

Universitatea Lille 1, Lille, Franța Program de mobilitate în cadrul proiectului 

IANUS 

05 -

30.01.2014 

Institutul de Matematică „Simion 

Stoilow” al Academiei Române, 

Bucureşti, România 

Stagiu de cercetare 18 -

24.05.2014 

12 Petic Mircea 

 

dr., conf. 

univ. 

121.01. Bazele 

teoretice  ale 

informaticii 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-

Napoca, Romania 

EUROLAN Summer School 2011 the 10th 

Edition ”Natural Language Processing goes 

Industrial” 

28 – 

4.09.2011 

Universității Transilvania din 

Brașov, Romania 

Curs Administrator platforma de e-learning 

Moodle (Inginer de sistem software, COR 

251205, autorizat ANC/CNFPA)  

19 -

24.08.2013 

Universitatea de Vest „Vasile 

Goldiş” din Arad, Romania 

Şcoala de Vară ”Informatica la Castel” 26 – 

31.08.2013 

Universitatea ”Alexandru Ioan 

Cuza” Iaşi, Romania 

EUROLAN 2013 

A XI – a ediție Tabără ştiințifică în 

domeniul Prelucrării Limbajelor Naturale 

11 – 

19.10.2013 
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f) Persoane care au obținut grade ştiințifice în perioada evaluării 

doctor 

           1. Tcaci Carolina. Doctor în ştiințe economice, diploma seria DR nr. 1479, în baza Hotărîrii 

Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-9/4 din 22.12.2011 şi a deciziei CŞS D 32 08.00.05-45 din 

25.11.2011. Eliberat la 20.01.2012, nr. 0529. 

           2. Ciobanu Ina. Doctor în ştiințe fizico-matematice, diploma seria DR nr. 1364, în baza Hotărîrii 

Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-2/7 din 31.05.2011 şi a deciziei CŞS DH 01 01.01.04-04  din 

02.03.2011. Eliberat la 03.06.2011, nr. 0414. 

          3. Damian Iulia. Doctor în ştiințe fizico-matematice, diploma seria DR nr. 1450, în baza 

Hotărîrii Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-7/4 din 05.10.2011 şi a deciziei CŞS DH 30 01.01.09-

13 din 09.09.2011. Eliberat la 04.11.2011, nr. 0500. 

           4. Oleiniuc Maria. Doctor în ştiințe economice, diploma seria DR nr. 1475, în baza Hotărîrii 

Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-9/4 din 22.12.2011 şi a deciziei CŞS D 16 08.00.05-04* din 

18.11.2011. Eliberat la 20.01.2012, nr. 0525. 

           5. Gașițoi Natalia. Doctor în ştiințe economice, diploma seria D nr. 0000468, în baza Ordinului 

Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3930 din 20.06.2013, eliberat de 

Academia Română, de înregistrare 468 din 01.10.2013, certificat de recunoaștere și echivalare, seria 

CRE nr. 0064, eliberat în baza Hotărîrii Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-7/4 din 18.12.2013. 

           6. Petic Mircea. Doctor în informatică, diploma seria DR nr. 1517, în baza Hotărîrii Comisiei de 

atestare a CNAA nr. AT-1/5 din 16.02.2012 şi a deciziei CŞS D 01 01.05.01-01* din 22.12.2011. 

Eliberat la 23.03.2012, nr. 0567. 

           7. Suslenco Alina. Doctor în ştiințe economice, diploma seria J nr. 0005307, în baza Ordinului 

Ministrului Educației Naționale nr. 3869 din 19.05.2015, eliberat de Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași, nr. de înregistrare 107 din 23.06.2015, certificat de recunoaștere și echivalare, seria 

CRE nr. 0096, eliberat în baza Hotărîrii Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-5/4 din 07.10.2015. 

           8. Branașco Natalia. Doctor în ştiințe economice, diploma seria DR nr. 2075, în baza Hotărîrii 

Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-1/2.2 din 24.02.2015 şi a deciziei CŞS D 32.521.01-01 din 

19.12.2014. Eliberat la 02.04.2015, nr. 1124. 

 

g) Persoanele care au obținut titluri ştiințifice şi ştiințifico-didactice în perioada evaluării 

                                                 conferențiar universitar 

            1. Amarfii-Railea Nelli. Atestat de conferențiar universitar în Contabilitate; audit; analiză 

economică, seria CU nr. 0708, în baza Hotărîrii Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-2/7 din 

31.03.2011. Eliberat la 03.06.2011, nr. 0189. 
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             2. Movilă Irina. Atestat de conferențiar universitar în Economie și Management (în activitatea 

de antreprenoriat), seria CU nr.0707, în baza Hotărîrii Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-2/7 din 

31.03.2011. Eliberat la 03.06.2011, nr. 0188. 



 2.3. Mijloace financiare 

 Volumul de finanțare a instituției pentru anul 2011 a fost 141,0 mii lei, anul 2012 – 182,2 mii 

lei, 2013 – 219,2 mii lei, 2014 – 207,1 mii lei şi 2015 – 135,3 mii lei. Volumul total de finanțare a 

organizației pentru anii 2011-2015 a alcătuit 865,8 mii lei din cadrul proiectelor instituționale, pentru 

tinerii cercetători şi 19 mii lei din cadrul proiectului pentru organizarea conferințelor ştiințifice.  

În afara mijloacelor de finanțare a cercetării din contul proiectelor finanțate de AŞM, în vederea 

susținerii cercetării, asigurării cu spații, servicii, energie electrică şi termică, apă, servicii de internet şi 

telefonie Universitatea de Stat „ Alecu Russo” din Bălți a mai cofinanțat cercetarea anual după cum 

urmează: 2011 – 10,0 mii lei, 2012 -36,6 mii lei, 2013 – 53,8 mii lei, 2014 – 69,7 mii lei şi 2015 – 57,3 

mii lei. În sumă pentru perioada de referință cofinanțarea a constituit – 227,4 mii lei. 

 

2.4. Potențialul logistic şi infrastructura de cercetare 

Laboratorul științific  de profesionalizare și cercetări în economie amplasat în blocul V de studii, 

sala 530, avînd cu o suprafață totală de 31 m
2
 , dotat cu următoarele mijloace fixe, destinate cercetării: 

Calculatoare de performanță înaltă – 3 unit. 

Router, Swith; 

Imprimante (incl., xerox, copier, scanner) – 3 unit.; 

Vodeoproiector – 4 unit.; 

Workstation AVM Delux Pro – 11 unit.; 

Laptop – 1 unit.; 

Direcțiile de cercetare ale LȘPCE: 

 1. Viabilitatea economico-managerială a întreprinderilor în contextul dezvoltării economiei regionale. 

2. Economia cunoaşterii şi dezvoltarea durabilă. 

3. Contabilitatea, auditul, finanțele şi analiza economică în contextul integrării în UE. 

Scopul şi obiectivele LȘPCE 

LȘPCE este fondat pentru a contribui la: 

- soluţionarea problemelor fundamentale şi aplicative în domeniul economiei; 

- implementarea rezultatelor cercetărilor în diverse ramuri a economiei naţionale;  

- diseminarea activă a rezultatelor ştiinţifice în domeniile de cercetare ale cadrelor didactice, 

studenţilor, specialiştilor din întreprinderi, instituţii şi publicului larg inclusiv prin sursele mass media;  

- asigurarea transmiterii experienţei inovative; 

- colaborarea cu universităţi, alte instituţii şi întreprinderi, institute de cercetări şi proiectări, firme şi 

asociaţii din republică şi din străinătate. 

LȘPCE soluţionează are următoarele funcții: 

- participă la pregătirea licenţiaţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, contribuie la efectuarea 

cercetărilor, inclusive, în aria tematicii înaintate de întreprinderi; 

- elaborează şi publică lucrări ştiinţifice (monografii, manuale, brevete etc.); 

- organizează colaborări cu instituţiile superioare din invăţământul naţional şi de peste hotarele 

Republicii Moldova, cu centrele ştiinţifice din domeniul cercetării şi educaţiei; 

- execută cercetări ştiinţifice la comanda asociaţiilor, firmelor, întreprinderilor şi IMM-urilor din 

republică şi din străinătate; 

- implementează modele, metode şi tehnologii noi de investigaţie, efectuează experimente de laborator 

şi de teren; 

- cercetează aspectele de profesionalizare a studenţilor şi elaborează modele de îmbunătăţire a acesteia; 

- informează despre activitatea sa şi rezultatele obţinute prin intermediul publicaţiilor în reviste de 

profil, în culegeri de materiale ale conferinţelor ştiinţifice, prin rapoarte orale la conferinţe şi forumuri, 

prin mass media; 

- acordă servicii contra plată în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

Laboratorul de cercetări științifico-metodice în economie, amplasat în blocul V de studii, sala  

518, avînd o suprafață de 12 m
2 

, dotat cu următoarele mijloace fixe, destinate cercetării:  

1.Notebook – 3 unit.; 
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2. Proiector – 1 unit.; 

3. Printer – 1 unit. 

 

Grupul științific de cercetări în agroecologie din cadrul Catedrei de științe ale naturii și agroecologie, 

amplasată în blocul V de studii, sala 591, avînd o suprafață de 23 m
2 

, dotat cu următoarele mijloace 

fixe: 

Semănătoare Modreuni – 1 unit.; 

Microscop monocular – 10 unit.; 

Balanță de precizie – 1 unit.; 

Aparat medicinal – 1 unit.; 

Printer (xerox, copier, scanner) – 2 unit.; 

Workstation PC – 2 unit.; 

Proiector – 3 unit.; 

Laptop – 1 unit. 

Tema de cercetare: Rolul polifuncţional al agriculturii durabile în acordarea serviciilor pentru societate 

şi mediul ambiant.  

Argumentarea temei 

Modelul de intensificare industrială a agriculturii bazat pe folosirea inputurilor din exteriorul 

gospodăriilor agricole e condus la apariţia unor consecinţe grave de ordin economic, ecologic şi social. 

Sistemul modern de agricultură nu poate fi orientat doar spre obţinerea unor producţii şi profituri 

maxime. 

 Agricultura joacă un rol polifuncţional pentru mediul ambiant şi societate. În primul rînd este 

important de a asigura tranziţia la un sistem de agricultură durabilă, care va permite soluţionarea 

concomitentă a întregului lanţ de probleme de ordin economic, ecologic, energetic şi social. 

 Tema dată poartă un caracter interdisciplinar şi presupune participarea nu numai a angajaţilor 

catedrelor din cadrul facultăţii de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie, altor facultăţi ale Universităţii de 

Stat „Alecu Russo” (economie, drept etc.), dar şi a altor instituţii de profil cointeresate din Republica 

Moldova. 

Direcţia strategică: Direcţia strategică 4. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea 

alimentară 

Prioritatea  efectuării cercetărilor în acest domeniu este determinată de importanţa sectorului agrar în 

asigurarea securităţii ecologice şi alimentare a Republicii Moldova. Această direcţie de cercetare este 

considerată de Parlamentul şi Guvernul R. Moldova ca prioritară. 

Obiectivul
 
 – asigurarea securităţii alimentare a Republicii Moldova 

Domenii de cercetare: Ştiinţe ale naturii şi agricultură. 

Caracterul cercetărilor: fundamentale şi aplicative 

 

Grupul științific de cercetări în modelarea fenomenelor și a proceselor din cadrul Catedrei de 

matematică și informatică, amplasată în blocul II, sala 208, avînd o suprafață de 23 m
2 

, dotat cu 

următoarele mijloace fixe, destinate cercetării: 

Laptop  - 1 unit.; 

Postere – 30 unit.; 

Videoproiector – 1 unit.; 

Notebook – 2 unit.; 

Set calculator – 3 unit.; 

Proiector – 1 unit.; 

Printer (xerox, copier, scanner) – 6 unit. 

Grupul științific de cercetări în modelarea fenomenelor și a proceselor: 

Tema de cercetare: Studiul spaţiilor cu structuri algebrice şi structuri topologice 

Argumentarea temei: În procesul de modelare matematică apar obiecte, pe care sunt definite diverse 

relaţii, structuri de convergenţă, operaţii algebrice. În particular, apare necesitatea de a studia: 

1) clase speciale de funcţii; 
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2) spaţii de funcţii definite pe spaţii topologice; 

3) algebre universale cu topologii; 

4) sisteme de operaţii algebrice în diferite tipuri de ortogonalitate. 

Scoaterea în evidenţă a proprietăţilor acestor obiecte este scopul principal al acestei cercetări. 

Direcţia strategică: Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare 

durabilă 

Prioritatea: Matematica teoretică 

Obiectivul: Determinarea unor proprietăţi ale spaţiilor cu structuri algebrice şi structuri topologice 

Domenii de cercetare: Geometrie şi Topologie; Logica matematică, Algebra şi Teoria numerelor; 

Analiza matematică 

Caracterul cercetărilor: fundamentale 

Universitatea „A.Russo” din Bălți  în vederea executării cercetărilor ce țin de pregătirea 

studenților, a masteranzilor, a cadrelor științifice prin doctorat are acces la bazele de cercetare 

SpringerLink, EBSCO, IOP Science, OECD-iLibrary, BioONE, EDWARD ELGAR Publishing, 

Nature Publishing Group Journals, Royal Society Journals and Archive,  KNOWLEDGE 

REPOSITORY World Bank.  
 

III. Rezultatele cercetării 

În perioada evaluată au fost obținute următoarele rezultate şi elaborări ştiințifice mai 

importante: 

Proiect instituțional 11.817.08.68A „Cercetarea impactului strategiei dezvoltării potențialului 

profesional al specialiștilor asupra creșterii competitivității întreprinderilor în condițiile 

globalizării” 

În cadrul proiectului au fost studiate şi interpretate conceptele de „competitivitate”, şi „avantaje 

competitive” ale specialiştilor, colectivului de muncă, întreprinderii, ramurii, țării. 

A fost justificată relația de interdependență: personal competitiv-competitivitatea întreprinderii- 

competitivitatea ramurii şi țării. 

A fost cercetată evoluția competitivității şi a citatelor diferitor autori în privința competitivității 

obiectelor (personalului, întreprinderii, ramurii, țării). 

A fost elaborată definiția „competitivității strategice a specialistului” adaptată la condițiile 

întreprinderilor din Moldova şi cerințele față de personal în condițiile globalizării businessului. 

A fost elaborată  programa şi instrumentele cercetării competitivității obiectelor la întreprinderile din 

Moldova. 

Deasemenea a fost cercetată activitatea întreprinderilor, personalului, tehnologiilor, pieții de desfacere 

a mărfii, concurenților. A fost studiat mediul de activitate a întreprinderilor. 

Au fost studiate datele evidenței contabile şi bilanțului întreprinderii pentru a evidenția tendințele 

indicatorilor economici. 

Au fost sistematizate rezultatele cercetării şi determinate criteriile competitivității întreprinderilor din 

Moldova, necesare pentru ieşirea pe piața europeană. 

Au fost detectați factorii ce influențează asupra competitivității obiectelor atît pozitiv, cît şi negativ.  

A fost evaluată  influența metodelor de gestionare a personalului, folosite la întreprindere, asupra 

sporirii competitivității întreprinderii. 

Au fost generalizate rezultatele cercetării competitivității obiectelor în contextul globalizării 

businessului şi au fost elaborate propunerile (recomandările) de ridicare a competitivității obiectelor în 

condițiile penetrării întreprinderilor din Moldova pieței europene. 

Au fost cercetate cererea şi oferta de pe piața muncii din Republica Moldova.  

Au fost analizate aspectele şi factorii ce  influențează  piața muncii.  

A fost cercetată piața mondială a forței de muncă sub influența procesului de migrație.  

Au fost determinate cerințele actuale ale pieței muncii față de potențialul specialiştilor.  

Au fost analizate metodele de evaluare a specialiştilor şi problemele legate de procesul de evaluare a 

competitivității lor. 

Au fost cercetate tendințele migrației forței de muncă la nivel  național şi global. 

http://link.springer.com/
http://www.eifl.net/iopscience
http://www.eifl.net/oecd-ilibrary
http://www.eifl.net/bioone
http://www.elgaronline.com/
http://www.eifl.net/nature-publishing-group-journals
http://www.eifl.net/royal-society-journals-collection
https://openknowledge.worldbank.org/
https://openknowledge.worldbank.org/
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Au fost analizate interdependențele dintre migrația forței de muncă şi competitivitatea întreprinderii. 

A fost fundamentată influența migrației forței de muncă asupra competitivității întreprinderilor 

autohtone. 

A fost analizată salarizarea angajaților din Republica Moldova comparativ cu alte țări, ca factor 

motivațional al migrației. 

A fost elaborat planul sondajului privind migrația forței de muncă şi factorii de influență asupra 

competitivității întreprinderilor. 

A fost efectuat sondajul sociologic la  întreprinderile din Republica Moldova.  

Au fost analizate datele Agenției Națională a Ocupării Forței de Muncă privind potențialul profesional 

al specialiştilor din Republica Moldova. 

Au fost analizate datele Biroului Național de Statistica privind potențialul şi structura migrației forței 

de muncă.  

Au fost sistematizate  şi analizate rezultatele cercetării pieții muncii Republicii Moldova şi migrației 

forței de muncă.  

Au fost elaborate propuneri privind reglementarea procesului migrațional în Republica Moldova. 

A fost elaborat capitolul II al monografiei „Managementul strategic al potențialului uman la 

întreprindere”.  

A fost evaluat nivelul de dezvoltare a managementului strategic al potențialului  uman în cadrul 

întreprinderilor. 

Au fost elaborate principiile și metoda managementului strategic al  potențialului uman pentru 

întreprinderile autohtone.  

A fost  propuse politici şi noi direcții de dezvoltare a capitalului uman cu scopul creşterii 

competitivității lor și competitivității întreprinderilor. 

Au fost cercetate metodele și strategiile de dezvoltare a potențialului profesional al specialiştilor 

existente la întreprinderile autohtone. 

A fost cercetată influența strategiilor de dezvoltare a potențialului profesional al specialiştilor asupra 

competitivității întreprinderii, ramurii, țării. 

Au fost elaborate strategii de dezvoltare a potențialului profesional al specialiştilor pentru 

întreprinderile autohtone. 

A fost informați conducătorii întreprinderilor din regiunile de centru şi de nord a Republicii Moldova 

în privința rezultalelor proiectului. 

A fost specificată necesitatea implementării marketingului personalului la întreprinderile analizate în 

scopul sporirii competitivității lor. 

A fost elaborat proiectul Planului de formare a competitivității angajaților (anual) pentru împlementare 

la întreprinderile autohtone. 

A fost editată monografia colectivă „Management strategic al potențialului uman”. 

A fost sistematizate rezultatele proiectului, elaborate concluziile referitoare la rezultatele obținute, 

precum şi elaborarea raportului ştiințific anual. 

 

Proiect pentru tinerii cercetători 15.819.02.06A „Elaborarea unui sistem de prelucrare a textelor 

cu structură neomogenă” 

În cadrul proiectului au fost depistate punctele forte și punctele slabe ale folosirii serviciilor Web 

lingvistice pentru limba română pentru fiecare serviciu web depistat (elaborate de către cercetătorii de 

la Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu” și Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” Iași). 

Au fost elaborate diagramele use case pentru sistemul elaborat în proiect. 

A fost elaborarea arhitecturii sistemului propus spre implementare în proiect la nivel de tehnologie, 

algoritm, componente, serviciul Web care va fi folosit. 

Au fost pregătite și prezentate comunicări și publicații la conferințele naționale și internaționale cu 

referire la rezultatele științifice ale etapei. 
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Proiect din cadrul Programului de Stat 12.840.18.04A „Managementul competitivității strategice 

a capitalului uman pe piața muncii Republicii Moldova în condițiile dezvoltării regionale” 

În cadrul proiectului a fost elaborat conceptul competitivității strategice a capitalului uman.  

A fost determinată noțiunea competitivității strategice a personalului întreprinderii. 

A fost elaborat planul sondajului privind competitivitatea curentă a capitalului uman în Republica 

Moldova (formularea ipotezei observării, formarea unui aparat conceptual al observării, stabilirea 

scopului, obiectivelor, obiectelor, unităților, caracteristicile observării). 

Au fost elaborate instrumentele sondajului sociologic privind competitivitatea capitalului uman. 

A fost efectuat sondajul sociologic la  întreprinderile din Regiunea de Nord a Republicii Moldova. 

 Au fost studiate opiniile conducătorilor întreprinderilor şi a personalului privind competitivitatea reală 

şi strategică a angajaților. 

 Au fost studiate programele de instruire orientate spre piață a personalului întreprinderilor.  

Au fost determinate particularitățile competitivității reale şi strategice a capitalului uman în Regiunea 

de Nord a Republicii Moldova.  

A fost organizată masa rotundă „Competitivitatea strategică a capitalului uman în condițiile dezvoltării 

regionale”. 

A fost elaborata metoda de evaluare a competitivității curente şi strategice a capitalului uman. 

A fost analizată competitivitatea și eficiența pieței muncii a Republicii Moldova după metoda 

Forumului Economic Mondial (în dinamica). 

Au fost determinate particularitățile competitivității întreprinderilor și a capitalului uman în regiunea 

de nord în comparație cu alte regiuni ale Republicii Moldova. 

A fost calculat Indicelui dezvoltării capitalului uman în regiunea de Nord a Republicii Moldova în 

comparație cu alte regiuni. 

A fost evaluată competitivitatea personalului întreprinderilor în regiunea de nord al Republicii 

Moldova. 

A fost elaborată Strategia de dezvoltare a capitalului uman în regiunea de Nord a Republicii Moldova. 

Au fost elaborate programe de instruire orientate spre piața personalului cu scopul creşterii 

competitivității întreprinderilor autohtoni. 

Au fost elaborate propuneri privind creşterea competitivității capitalului uman în regiunea de Nord a 

Republicii Moldova. 

A fost analizată starea actuală a capitalului uman în regiunea de nord a Republicii Moldova, în baza 

datelor statistice oficiale. 

A fost elaborate propuneri pentru Programul sectorial Regional în domeniul competitivității capitalului 

uman în RDN – 2015. 

A fost elaborat planul de acțiuni privind creșterea competitivității întreprinderilor selectate. 

A fost discutat la şedința Consiliului Regional de Dezvoltare Regională (CRD) Nord planul de acțiuni 

privind elaborarea politicii de dezvoltare regionale pînă în a.2020.     

Au fost analizate strategiile de personal existente la întreprinderile (32 întreprinderi din regiunea de 

nord) cu evidențierea necesității actualizării lor.  

Au fost elaborate proiectele programelor de formare/perfecționare/reciclare a personalului angajat. 

Au fost implementate strategiile de personal elaborate/actualizate la întreprinderile analizate. 

 

Proiect de cercetare intern (USARB) „Problemele adaptării profesionale a specialiştilor  

profilului economic în contextul  necesităților pieței muncii în Republica Moldova”  

Formarea viziunii în privința adaptării absolvenților-economişti la întreprinderile din regiunea de nord 

a Republicii Moldova.  

Elaborarea metodei de efectuare  a cercetării ştiințifice a adaptării profesionale a absolvenților-

economişti. 

Promovarea conferinței ştiințifico-practice. 

Publicarea rezultatelor cercetării în articole ştiințifice. 
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Proiecte pentru organizare a manifestărilor ştiințifice cod 15.220.06.17I  „Aspecte ale dezvoltării 

potențialului  economico - managerial  în contextul asigurării securității naționale” 

În perioada 06 - 07.07.2015 la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost organizată şi 

promovată Conferința Ştiințifică Internațională dedicată aniv. 20 de ani a învățămîntului economic la 

USARB „Aspecte ale dezvoltării potențialului  economico - managerial  în contextul asigurării 

securității naționale”. La conferința au participat circa 120 de cercetători din țară şi de peste hotare. Au 

fost publicate materialele conferinței „Aspecte ale dezvoltării potențialului  economico - managerial  în 

contextul asigurării securității naționale”, ISBN 978-9975-132-35-0. 

 

Proiect universitar Tempus  MODEP, ETF JP numărul 00408-2008 „Modernisation et 

developement des cours professionnalises”, Clermont – Ferrand, France.  

Facultatea de Economie a fost beneficiar în cadrul acestui proiect. În cadrul proiectului a fost 

amenajată o sală cu 11 calculatoare performante în aula 518, donate de coordonatorul de proiect. Pe 

parcursul derulării proiectului 4 cadre didactice au beneficiat de stagii,  inclusiv de cercetare, de o 

săptămână în IUP, Clermont-Ferrand, Franța. 

 

Proiectul Jo.B.S. MIS-ETC code: 1934 „Joint Business Support Centre –– Instrument for 

fostering development of entreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area” 

Proiectul a fost manageriat de CCI, Suceava, România. În cadrul proiectului a fost amenajată o sală cu 

15 calculatoare performante (aula 502), procurate din proiect. 

 

3.1. Elaborări ştiințifice 
În perioada de evaluare au fost elaborate şi susținute 8 teze de doctor în ştiințe:  

1. „Metrici în variante și domenii Riemann”, susținută pe 23.11.2012, Specialitatea ştiințifică 111.01. 

Analiză matematică, Gașițoi Natalia. 

2. „Construirea structurilor algebrice pe compactificările algebrilor topologice”, susținută pe 

02.03.2011 în CSS, Specialitatea ştiințifică 111.04. Geometrie şi topologie, Ciobanu Ina. 

3. „Analiza rețelelor semimarkoviene de servire în schema operațiilor de mediere și a aproximației 

difuzionale”, susținută pe 09.09.2011 în CSS, Specialitatea ştiințifică 112.03. Cibernetică 

matematică şi cercetări operaționale, Damian Iulia. 

4. „Automatizarea procesului de creare a resurselor lingvistice computaționale”, susținută pe 

22.12.2011 în CSS, Specialitatea ştiințifică 121.01. Bazele teoretice  ale informaticii, Petic Mircea. 

5. „Asigurarea viabilității economice și manageriale a întreprinderilor”, susținută pe 

25.11.2011,Specialitatea ştiințifică 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate,Tcaci 

Carolina. 

6. „Implimentarea principiilor strategiilor de management la întreprinderile din complexul 

agroalimentar”, susținută pe 18.11.2011, Specialitatea ştiințifică 521.03. Economie şi management 

în domeniul de activitate, Oleiniuc Maria. 

7. „Capitalul uman și competitivitatea întreprinderii”, susținută pe 20.02.2015, Specialitatea ştiințifică 

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate, Suslenco Alina. 

8. „Migrația internațională a forței de muncă: tendințe și efecte social-economice”, susținută pe 

19.12.2014, Specialitatea ştiințifică 521.01. Teorie economică şi politici economice, Branașco 

Natalia. 
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IV. Antrenare în activități conexe cercetării 

4.1. Forme de antrenare în activități conexe cercetării 

 

Membri/experți/consultanți ai altor organisme ştiințifice din țară 

1. Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet. - membru al comisiei de experți în agricultură, silvicultură şi 

acvacultură. 

 

Preşedinte/Membru ai seminarului ştiințific de profil  

1. Boincean Boris, dr. hab., prof. cercet. – membru al seminarului ştiințific de profil 06.01.03 

Agropedologie, Institutul de pedologie, Agrochimie şi protecție a solului „N.Dimo”; 

2. Boincean Boris, dr. hab., prof. cercet. – membru al seminarului ştiințific de profil 03.00.27 

Pedologie, Institutul de pedologie, Agrochimie şi protecție a solului „N.Dimo”; 

3. Boincean Boris, dr. hab., prof. cercet. – preşedinte al seminarului ştiințific de profil 06.01.01 

Agrotehnică; 06.01.09 Fitotehnie, Universitatea Agrară de Stat. 

4. Stadnic Stanislav, dr., conf. univ. – membru al seminarului ştiințific de profil 06.01.15 

Agroecologie, Universitatea Agrară de Stat; 

5. Stadnic Stanislav, dr., conf. univ. – membru al seminarului ştiințific de profil 06.01.01 Agrotehnică; 

06.01.09 Fitotehnie, Universitatea Agrară de Stat; 

6. Petic Mircea, dr., conf. univ. – membru al seminarului ştiințific de profil 122.03 Modelare, metode 

matematice, produse program, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM.   

 

Membru al CNAA 

1  Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet.  

 

Membru al asambleei AŞM 

1  Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet.  

 

Membru al Secției Ştiințe Agricole a AŞM 

1. Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet. 

 

Experți ai comisiilor CNAA 

1. Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet. - membru al comisiei de experți în agricultură, silvicultură şi 

acvacultură. 

 

Membri ai colegiilor de redacție ale edițiilor ştiințifice din țară 

 

Enciclopedia Republicii Moldova 

1. Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet. – membru al colegiului de redacție 

 

Culegeri de lucrări ştiințifice al ICCC „Selecția” 

1. Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet. – membru al Comitetului de redacție 20 iunie 2014 

2. Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet. – membru al Comitetului de redacție 19 iunie 2015 

 

Materialele Conferinței Ştiințifico-Practice Internaționale „Integrarea specialistului cu studii 

superioare pe piața muncii: aspecte naționale şi internaționale”, Bălți, 2011,  

ISBN 978-9975-50-069-2 

1. Movilă Irina, dr., conf.univ. – membru al Colegiului de redacție 

2. Trusevici Alla, dr., conf.univ. – membru al Colegiului de redacție 

3. Amarfii-Railean Nelli, dr., conf.univ. – membru al Colegiului de redacție 
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Materialele Conferinței Ştiințifico-Practice Internaționale „Competitivitatea capitalului uman pe 

piața muncii în condițiile dezvoltării regionale şi a integrării europene”, Bălți, 2013,  

ISBN 978-9975-50-127-9 

1.  Movilă Irina, dr., conf.univ. – membru al Colegiului de redacție 

 

Materialele Conferinței ştiințifice internaționale consacrării aniversării a 60-a a doctorului 

habilitat, profesorului cercetător, Boris Boincean „Rolul agriculturii în acordarea serviciilor 

ecosistemice şi sociale”,  ISBN 978-9975-50-139-2 

1. Stadnic Stanislav, dr., conf.univ. – membru al Colegiului de redacție, 25 noiembrie 2014. 

 

Materialele Conferinței ştiințifice internaționale consacrării aniversării a 20 de a învățământului 

economic la USARB „Aspecte ale dezvoltării potențialului  economico - managerial  în contextul 

asigurării securității naționale”, 06-07 iulie 2015, ISBN 978-9975-132-35-0 

1. Tcaci Carolina, dr., conf. univ. – redactor responsabil 

2. Babii Leonid, dr. hab., prof. univ. – membru al Colegiului de redacție 

3. Trusevici Alla, dr., conf. univ. – membru al Colegiului de redacție  

4. Balînschi Andrei, dr., conf. univ. – membru al Colegiului de redacție 

5. Branașco Natalia, dr., lector univ. – membru al Colegiului de redacție 

6. Oleiniuc Maria, dr., lector superior – membru al Colegiului de redacție 

7. Suslenco Alina, dr., asist. univ. – membru al Colegiului de redacți 

8. Amarfii-Railean Nelli, dr., conf. univ. – membru al Colegiului de redacție 

9. Rusu Natalia, laborant superior – membru al Colegiului de redacție 

10. Vornices-Boiarschi Doina, laborant superior – membru al Colegiului de redacție 

 

Membri ai colegiilor de redacție ale edițiilor ştiințifice de peste hotare 

1. Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet. – membru al Comitetului de redacție Revista: Durable 

agriculture, Universitatea de Ştiințe Agricole şi Medecină Veterinară din Iaşi, România 

2. Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet. – membru al Colegiului de redacție Visegrad Journal of 

Bioeconomics and Sustainabble Development, Universitatea de Ştiințe Agricole din Nitra, 

Slovacia 

 

Membri/experți/consultanți ai organismelor ştiințifice de peste hotare 

1. Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet. – Expert la Comisia Europeană (Bruxelles) în cadrul 

proiectelor înaintate în programul Horizont 2020, 2014 

2. Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet. – expert național delegat la Comisia Europeană, Comitetul de 

ştiință al programului KBBEPC, 2013 

3. Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet. – expert național la şedința Comitetului de Program „Food, 

Agriculture and Fisheries and Biotechnology”, Bruxxeles, 2015 

 

Preşedinte, copreşedinte al Comitetului de program al unei manifestări ştiințifice de peste hotare 

1. Tcaci Carolina – dr., conf.univ. (copreşedinte).  Международная научно-практическая 

конференция «Эффективное управление экономикой: теория и практика», Ucraina, 04-05 

октября 2013. 

2. Tcaci Carolina – dr., conf.univ. (copreşedinte).  Международная научно-практическая 

конференция «Эффективное управление экономикой: теория и практика», Ucraina, 04-05 

октября 2014. 
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Preşedinte, copreşedinte al Comitetului de program al unei manifestări ştiințifice din ţară 

1. Trusevici Alla – dr., conf. univ. (copreşedinte). Conferința Ştiințifico-Practică Internațională 

„Integrarea specialistului cu studii superioare pe piața muncii: aspecte naționale şi internaționale”, 

Bălți, 21-22 octombrie 2011. 

2. Movilă Irina – dr., conf. univ. (preşedinte). Conferința Științifico-Practică cu participarea 

internațională „Competitivitatea capitalului uman pe piața muncii în condițiile dezvoltării regionale și 

a integrării europene”, Bălți, 2013. 

3. Babii Leonid - dr. hab., prof.univ. – preşedinte al Comitetului Ştiințific Conferinței ştiințifice 

internaționale dedicate aniversării 20 ani a învățămîntului economic la USARB  „Aspecte ale 

dezvoltării potențialului  economico - managerial  în contextul asigurării securității naționale”, 06-

07.07.2015. 

4. Tcaci Carolina – dr., conf. univ., preşedintele Comitetului Organizatoric al Conferinței ştiințifice 

internaționale dedicate aniversării 20 ani a învățămîntului economic la USARB  „Aspecte ale 

dezvoltării potențialului  economico - managerial  în contextul asigurării securității naționale”, 06-

07.07.2015. 

5. Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet. – inițiatorul organizării Conferinței Ştiințifice Internaționale, 

dedicate celor 50 de ani de la fondarea experiențelor de cîmp de lungă durată a ICCC „Selecția” 

 

Membru al Comitetului de Program a Manifestărilor Științifice 

Conferința Ştiințifică Națională cu participare Internațională „Asigurarea viabilității 

economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale”, Bălți, 27 

septembrie 2013 

1. Babii Leonid, dr.hab., prof.univ. – membru al Comitetului Ştiințific 

2. Tcaci Carolina, dr., conf.univ. – membru al Comitetului Ştiințific 

3. Amarfii-Railean Nelli, dr., conf.univ. – membru al Comitetului Ştiințific 

4. Trusevici Alla, dr., conf.univ. – membru al Comitetului Ştiințific 

5. Balînschi Andrei, dr. conf.univ. – membru al Comitetului Ştiințific 

6. Bulat Gheorghe, dr., conf.univ. – membru al Comitetului Ştiințific 

7. Oleiniuc Maria, dr., lect.sup. – membru al Comitetului Ştiințific 

8. Nichitcin Corina, lect.univ. – membru al Comitetului Organizatoric 

9. Branaşco Natalia, dr., lect.univ.  – membru al Comitetului Organizatoric 

10. Postolache Victoria, lect.univ. – membru al Comitetului Organizatoric 

 

 

4.2. Implicare în procesul de instruire 

2011 

17 cercetători ştiințifici 

1. Tcaci Carolina, dr., conf.univ.: Fundamentele managementului organizației, Management, 

Management financiar. 

2. Babii Leonid, dr.hab., prof.univ.: Economie regională, Evaluarea întreprinderii, Mecanisme 

financiare internaţionale. 

3. Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet.: Agroecologie I, Agroecologie II, Bazele dezvoltării  

agriculturii durabile,  Analiza comparată a ecosistemelor, Certificarea şi managementul  producției 

ecologice, Ecosistemul solului, Organizarea teritorială în baza land., Sisteme inovative, Agricultura 

durabilă. 

4. Trusevici Alla, dr., conf.univ.: Teorie economică I, Micro-macroeconomie, Teorii economice 

contemporane, Teorie economică –I, Teorie economică, Management anticriză, Teoria economică II. 

5. Stadnic Stanislav, dr., conf.univ.: Agroecologie I, Agroecologie II, Agrotehnica, Bazele 

agriculturii I, Pedologie, Pedogeografie,  Bazele agriculturii, Fertilitatea solului şi produc.culturilor, 

Managementul ecologic al buruienilor, Sisteme de fertilizare în agricultura durabilă. 
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6. Amarfii-Railean Nelli, dr., conf.univ.: Audit financiar, Sisteme informaționale în economie, Audit 

financiar avansat, Standarde internaționale de raportare financiară, Contabilitatea financiară avansată, 

Control intern public. 

7. Balînschi Andrei, dr., conf.univ.: Metodologia cercetărilor în economie, Managementul 

proiectelor de cercetare, inovare şi dezvoltare. 

8. Bulat Gheorghe, dr., conf.univ.: Metode contemporane de analiză, Analiza activității economico-

financiare. 

9. Branaşco Natalia, dr., lect.univ.: Teoria economică, Activitatea publicitară, Cercetări de 

marketing.  

10. Movilă Irina, dr., conf.univ.: Management, Metode şi modele de analiză a riscului în afaceri, 

Managementul riscului în afaceri, Statistica, Management strategic, Managementul riscului. 

11. Oleiniuc Maria, dr., lect.sup.: Managementul IMM, Managementul calității, Managementul 

aprovizionării şi desfacerii, Politici comerciale ale UE. 

12.  Nicorici Maria, dr., conf.univ.: Didactica biologiei, Genetica, Rezolvarea problemelor la 

genetică, Didactica biologică axată pe competențe, Genetica umană. 

13. Postolache Victoria, lect.univ.: Finanțe publice, Contabilitatea bancară, Tehnologia operațiunilor 

bancare, Calcularea costului, Bazele activității bancare, Politici bancare internaționale. 

14. Nichitcin Corina, lect.univ.: Fiscalitate, Contabilitate financiară I, Activitate trezorerială, Control 

financiar, Contabilitatea de gestiune. 

15. Dumbravanu Lilia, lect.univ.: Contabilitatea în instituții publice, Audit intern, Mecanisme şi 

operațiuni de trezorerie, Contabilitatea internațională, Relații valutar-financiare internaționale, Analiza 

activității economico-financiare  

16. Ciobanu Ina, dr., conf.univ.: Algebra liniară, Geometria analitică, Ecuații diferențiale, Geometria 

dif. și topologia, Aplicații ale calc. diferențial, Fundamentele geometriei, Structuri algebrice, Algebra 

liniară, Metode de rezolvare a problemelor, Didactica geometriei 

17. Gaşițoi Natalia, dr. conf.univ.: Analiza matematică I, Analiza matematică II, Didactica analizei 

matematice, Cap.spec.TPSM şi didactica acestora, Ecuații diferențiale, Analiza complexă, Cercetări 

operaționale. 

 

 

2012 

19 cercetători ştiințifici 

1. Tcaci Carolina, dr., conf.univ.: Fundamentele managementului organizației I, Fundamentele 

managementului organizației II, Management, Management financiar, Contabilitatea operațiunilor de 

import-export, Management financiar avansat. 

2. Babii Leonid, dr. hab., prof.univ.: Economie regională, Evaluarea întreprinderii, Mecanisme 

financiare internaționale. 

3. Boincean Boris, dr. hab., prof.cercet.: Bazele dezvoltării agriculturii durabile, Analiza comparată 

a ecosistemelor,  Certificarea şi managementul producției ecologice, Agricultura durabilă, Organizarea 

teritoriilor în baza land., Sisteme inovative. 

4. Trusevici Alla, dr., conf.univ.: Teoria economică I, Teoria economică II, Management anticriză, 

Teorii economice contemporane, Principiile economiei de piață. 

5. Stadnic Stanislav, dr., conf.univ.: Pedologie+aplicații, Agrotehnica antierozională, Bazele 

agriculturii I, Bazele agriculturii II, Agrotehnica. 

6. Amarfii-Railean Nelli, dr., conf.univ.: Sisteme informaționale economice, Audit avansat, 

Standarde internaționale de raportare financiară, Audit intern public, Contabilitatea financiară 

aprofundată, Audit financiar, Contabilitatea financiară II, Bazele contabilității. 

7. Balînschi Andrei, dr., conf.univ.: Metodologia cercetărilor în economie, Managementul 

proiectelor de cercetare, inovare şi dezvoltare. 

8. Bulat Gheorghe, dr., conf.univ.: Metode contemporane de analiză, Analiza activității economico-

financiare.  
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9. Branaşco Natalia, dr., lect.univ.: Monedă şi credit, Principiile economiei de piață, Economie 

mondială. 

10. Movilă Irina, dr., conf.univ.: Metode şi modele de analiză a riscului în afaceri, Bazele statisticii. 

Statistica economică, Prelucrarea statistică, Managementul riscului în afaceri, Managementul 

resurselor umane. 

11. Oleiniuc Maria, dr., lect.sup.: Mangementul IMM; Proces decizional, Teoria deciziilor, 

Managementul aprovizionării şi desfacerii, Managementul calității, Soluții logistice avansate, 

Management strategic. 

12. Petic Mircea, dr., conf.univ.: Metodele căutătii sort., Sisteme intelectuale, Programare Java, 

PSDD, Tehnici de programare, Practica pedagogica, Securitatea informațională şi dreptul de autor, 

Managementul proiectelor. 

13. Gaşițoi Natalia, dr., conf.univ.: Analiza matematică I, Analiza matematică II, Didactica analizei 

matematice, Cap.spec.TPSM şi didactica acestora, Ecuații diferențiale, Analiza complexă, Cercetări 

operaționale. 

14. Damian Iulia, dr., lect.sup.: Aplicații ale calculului integral, Matematica superioară I, 

Matematica ingin. şi economică I, Teoria şi metodica predării matematice I, Matematica aplicată în 

economie, Bazele cursului elemente de matematică I, Geometria diferențială şi topologia, 

Fundamentele geometriei.  

15. Nicorici Maria, dr., conf.univ.: Didactica biologiei, Genetica, Rezolvarea problemelor la 

genetică, Didactica biologică axată pe competențe, Genetica umană. 

16. Postolache Victoria, lect.univ.: Finanțe publice, Bazele activității bancare, Tehnici şi operațiuni 

bancare, Contabilitatea bancară, Fiscalitate, Contabilitatea financiară I, Activitate trezorerială, Bazele 

asigurării şi reasigurării, Contabilitate financiară, Contabilitatea de gestiune. 

17. Dumbravanu Lilia, lect.univ.: Contabilitatea în instituțiile publice, Audit intern, Contabilitatea 

internațională, Preț şi tarif, Contabilitatea impozitului, Evaluarea întreprinderii, Analiza activității 

economico-financiare, Control financiar, Mecanisme şi operațiuni de trezorerie. 

18. Garbuz Veronica, as.univ.: Teoria economică I, Teoria economică II, Principiile economiei de 

piață. 

19. Nichitcin Corina, lect.univ.: Fiscalitate, Contabilitate financiară I, Activitate trezorerială, Control 

financiar, Contabilitatea de gestiune. 

 

 

2013 

18 cercetători ştiințifici 

1. Tcaci Carolina, dr., conf.univ.: Fundamentele managementului organizației I, Fundamentele 

managementului organizației II, Management, Management financiar, Contabilitatea financiară 

aprofundată, Contabilitatea impozitelor, Contabilitatea operațiunilor de import-export, Contracte şi 

modalități de plată, Managementul schimbării. 

2. Babii Leonid, dr.hab., prof.univ.: Mecanisme financiare internaționale, Evaluarea întreprinderii, 

Analiza investițională şi managementul portofoliului. 

3. Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet.: Bazele dezvoltării agriculturii durabile, Analiza comparată 

a ecosistemelor,  Certificarea şi managementul producției ecologice, Agricultura durabilă, Organizarea 

teritoriilor în baza land., Sisteme inovative.  

4. Amarfii-Railean Nelli, dr., conf.univ.: Control intern public. 

5. Trusevici Alla, dr., conf.univ.: Principiile economiei de piață, Teoria economică I, Teoria 

economică II, Teorii economice contemporane. 

6. Stadnic Stanislav, dr., conf.univ.: Pedologie+aplicații, Agrotehnica antierozională, Bazele 

agriculturii I, Bazele agriculturii II, Agrotehnica.  

7. Balînschi Andrei, dr., conf.univ.: Metodologia cercetărilor în economie, Piețe financiare şi 

tranzacții bursiere, Managementul proiectelor de cercetare, inovare şi dezvoltare. 

8. Bulat Gheorghe, dr., conf.univ.: Analiza activității economico-financiare, Metode contemporane 

de analiză. 
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9. Branaşco Natalia, dr., lect.univ.: Monedă şi credit, Principiile economiei de piață. 

10. Movilă Irina, dr., conf.univ.: Bazele statisticii. Statistica economică. 

11. Oleiniuc Maria, dr., lect.sup.: Managementul IMM, Teoria deciziei, Managementul 

aprovizionării şi desfacerii, Managementul calității, Management strategic. 

12. Gaşițoi Natalia, dr., conf.univ.: Analiza matematică I, Analiza matematică III, Analiza 

complexă, Cercetări operaționale, TPSM, Didactica an. Matematice, Cap.spec.TPSM si 

didact.acestora, Ecuații diferențiale. 

13. Damian Iulia, dr., conf.univ.: Aplicații ale calc integral, Matematica ingin. şi econ. I, 

Matematica ingin. şi econ. II,  EDDP,  Matematica  superioară,I, Matematica  superioară II, Bazele 

cursului elem.de mat.I, Bazele cursului elem.de mat.II, Geometria dif. și topologia, Fundamentele 

geometriei. 

14. Nicorici Maria, dr., conf.univ.: Didactica biologiei, Rezolvarea problemelor la genetică, 

Genetica umană, Didactica biologică axată pe competențe. 

15. Postolache Victoria, lect.univ.: Finanțe publice, Bazele activității bancare, Tehnici şi operațiuni 

bancare, Contabilitatea bancară, Control şi audit bancar. 

16. Nichitcin Corina, lect.univ.: Fiscalitate, Contabilitatea financiară I, Sisteme informaționale 

economice. 

17. Dumbravanu Lilia, lect.univ.: Audit intern, Contabilitatea de gestiune, Preț şi tarif, 

Contabilitatea întreprinderilor micului business, Fiscalitate, Mecanisme şi operațiuni de trezorerie. 

18. Garbuz Veronica, as.univ.: Teoria economică I, Teoria economică II, Principiile economiei de 

piață.  

 

2014 

22 cercetători ştiințifici 

1. Tcaci Carolina, dr., conf.univ.: Analiza costului şi devizul de cheltuieli, Fundamentele 

managementului organizației I, Fundamentele managementului organizației II, Management, 

Managementul proiectelor, Management financiar, Managementul timpului, Sisteme informaționale 

economice, Contabilitatea financiară aprofundată, Contabilitatea impozitelor,  Contabilitatea 

operațiunilor de import-export, Contracte şi modalități de plată. 

2. Babii Leonid, dr.hab., prof.univ.: Mecanisme financiare internaționale, Evaluarea întreprinderii, 

Economie regională. 

3. Boincean Boris, dr., hab., prof.cercet.: Bazele dezvoltării agriculturii durabile, Analiza comparată 

a ecosistemelor, Certificarea şi managementul producției ecologice, Agricultura durabilă, Organizarea 

teritoriului în baza land., Sistme inovative, Ecosistemul solului. 

4. Buga Oleg, dr.hab., prof.univ.: Tehnologia hotelieră şi de restaurație, Geografia turismului, 

Economia turismului, Turism internațional, Amenajarea turistică a zonelor urbane, Geografia umană 

regională, Geografia fizică şi umană a României, Geografia fizică a continentelor II, Geografia 

resurselor naturale şi umane, Geografia fizică şi umană a R. Moldova, Geografia fizică a continentelor 

şi oceanelor I, Geografia fizică şi umană generală. 

5. Trusevici Alla, dr., conf.univ.: Principiile economiei de piață, Teoria economică I, Teoria 

economică II, Teorii economice contemporane. 

6. Stadnic Stanislav, dr., conf.univ.: Pedologie + aplicații, Pedologie, Agrotehnica antierozională, 

Bazele agriculturii I, Bazele agriculturii II, Agrotehnica, Agrochimie, Fertilitatea solului şi produc. 

culturilor, Managementul ecologic al buruienelor, Sisteme de fertilitate în agricultură, Evaluarea 

ecosistemelor 

7. Amarfii-Railean Nelli, dr., conf.univ.: Standarde internaționale de raportare financiară, Audit 

intern, Audit financiar. 

8. Balînschi Andrei, dr., conf.univ.: Metodologia cercetărilor în economie, Piețe financiare şi 

tranzacții bursiere, Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare. 

9. Bulat Gheorghe, dr., conf.univ.: Analiza activității economico-financiare, Metode contemporane 

de analiză. 
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10. Branaşco Natalia, dr., lect.univ.: Principiile economiei de piață, Monedă şi credit, Bazele teoriei 

economice, Marketing bancar şi în asigurări, Studiu economic de caz. 

11. Movilă Irina, dr., conf.univ.: Bazele statisticii. Statistica economică, Management inovațional, 

Managementul resurselor umane. 

12. Oleiniuc Maria, dr., lect.sup.: Managementul aprovizionării şi desfacerii, Managementul IMM, 

Managementul calității, Management comparat, Management strategic. 

13. Suslenco Alina, dr., as.univ.: Resurse umane. 

14. Gaşițoi Natalia, dr., conf.univ.: Analiza matematică I, Analiza matematică II, Analiza 

matematică III, Analiza complexă, Cercetări operaționale, TPSM, Didactica an. Matematice, 

Cap.spec.TPSM si didactic acestora. 

15. Ciobanu Ina, dr., conf.univ.: Algebra liniară, Geometria analitică, Ecuații diferențiale, 

Geometria dif. și topologia, Aplicații ale calc. diferențial, Fundamentele geometriei, Structuri 

algebrice, Algebra liniară, Metode de rezolvare a problemelor, Didactica geometriei, Practica 

pedagogica în clasele primare. 

16. Damian Iulia, dr., conf.univ.: Matematica  I (elemente de analiză), Matematica ingin. şi 

econometria I, Matematica ingin. şi econometrie II, Matematica  II (elemente de algebră), EDDP, 

Matematica apl.in economie, Matematica  I, Matematica  II, Bazele cursului elemente de matematică I, 

Bazele cursului elemente de matematică II. 

17. Petic Mircea, dr., conf.univ.: Securitatea informațională şi dreptul de autor, Sisteme inteligente, 

Programare Java, Managementul proiectelor, Managementul cap.rețele comp. I, Platforma JAVA, 

Enterprise, Tehnici de programare. 

18. Nicorici Maria, dr., conf.univ.: Citologia şi morfologia, Didactica biologiei, Rezolvarea 

problemelor la genetică, Genetica, Sistematica plantelor, Didactica biologiei axată pe competențe. 

19. Postolache Victoria, lect.univ.: Finanțe publice, Bazele activității bancare, Tehnici şi operațiuni 

bancare, Contabilitatea bancară, Achiziții, Achiziții publice. 

20. Nichitcin Corina, lect.univ.: Contabilitatea financiară I, Fiscalitatea, Bazele asigurării şi 

reasigurării, Contabilitatea întreprinderilor micului business, Preț şi tarif, Contabilitatea internațională, 

Contabilitatea financiară. 

21. Dumbravanu Lilia, lect.univ.: Contabilitatea în instituțiile publice. 

22. Garbuz Veronica, as.univ.: Teoria economică I, Teoria economică II, Principiile economiei de 

piață.  

 

2015 

22 cercetători ştiințifici 

1. Tcaci Carolina, dr., conf.univ.: Analiza costului şi devizul de cheltuieli, Studiu economic de caz, 

Fundamentele managementului organizației I, Fundamentele managementului organizației II, 

Management, Management financiar, Management industrial, Contabilitatea organizațiilor 

necomerciale, Contabilitatea operațiunilor de import-export, Contracte şi modalități de plată. 

2. Babii Leonid, dr.hab., prof.univ.: Mecanisme financiare internaționale, Evaluarea întreprinderii. 

3. Boincean  Boris, dr.hab., prof.cercet.: Bazele dezvoltării agriculturii durabile, Analiza 

comparativă a ecosistemelor, Certificarea şi managementul producției ecologice, Agricultura durabilă, 

Organizarea teritoriului în baza land., Sisteme inovative, Ecosistemul solului. 

4. Buga Oleg, dr.hab., prof.univ.: Tehnologia hotelieră, Geografia turismului, Economia turismului, 

Turism internațional, Potențial turistic al RM, Geografia umană regională, Geografia fizică a 

continentelor,  Geografia fizică şi umană, Geografia resurselor naturale, Geografia fizică a 

continentelor şi oceanelor, Geografia fizică şi umană generală. 

5. Trusevici Alla, dr., conf.univ.: Teoria economică I, Teoria economică II, Management anticriză, 

Teorii economice contemporane. 

6. Stadnic Stanislav, dr., conf.univ.: Pedologie+aplicații, Bazele agriculturii durabile, Agrotehnica 

antierozională, Bazele agriculturii I, Bazele agriculturii II, Fertilitatea solului şi protecția culturilor, 

Managementul ecologic al buruienelor, Sisteme de fertilizare în agricultură, Evaluarea ecosistemelor. 
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7. Amarfii-Railean Nelli, dr., conf.univ.: Contabilitatea financiară I, Contabilitatea financiară II, 

Audit financiar, Contabilitatea financiară aprofundată, Contabilitatea impozitelor, Audit financiar 

aprofundat, Standarde internaționale de raportare financiară, Control intern public. 

8. Balînschi Andrei, dr., conf.univ.: Metodologia cercetărilor în economie, Piețe financiare şi 

tranzacții bursiere, Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare. 

9. Bulat Gheorghe, dr., conf.univ.: Analiza activității economico-financiare, Metode contemporane 

de analiză. 

10. Gaşițoi Natalia, dr., conf.univ.: Analiza matematică I, Analiza matematică II, Analiza 

matematică III, Analiza complexă, Cercetări operaționale, TPSM, Didactica analizei matematice, 

Cap.spec.TPSM şi didactica acestora. 

11. Ciobanu Ina, dr., conf.univ.: Algebra liniară, Geometria analitică, Ecuații diferențiale, 

Geometria dif. și topologia, Aplicații ale calc. diferențial, Fundamentele geometriei, Structuri 

algebrice, Algebra liniară, Metode de rez. a probl. de olimpiadă, Didactica geometriei, Practica 

pedagogica în cl. Primare, Matematica  I (elem. de analiză), Matematica și statistica biologică. 

12. Damian Iulia, dr., conf.univ.: Matematica  I (elemente de analiză), Matematica ingin. şi 

econometria I, Matematica ingin. şi econometria II, Matematica  II (elemente de algebră), EDDP, 

Matematica aplicată în economie, Matematica  I, Matematica  II, Bazele cursului elemente de 

matematică I, Bazele cursului elem.de mat.II., Matematica  I , Matematica  II. 

13. Petic Mircea, dr., conf.univ.: Sisteme inteligente, Programare Java, Managementul proiectelor, 

Platforma JAVA Enterprise I,  Platforma JAVA Enterprise II, Tehnici de programar, Securitatea 

informațională şi dreptul de autor, Metode de rezolvare a problemelor de olimpiadă, Sisteme 

distribuite. 

14. Branaşco Natalia, dr., lect.univ.: Principiile economiei de piață, Monedă şi credit, Bazele teoriei 

economice, Marketing bancar şi în asigurări. 

15. Movilă Irina, dr., conf.univ.: Bazele statisticii. Statistica economică, Management şi marketing 

agrar, Managementul riscului bancar, Sisteme şi tehnici de management în turism. 

16. Oleiniuc Maria, dr., lect.sup.: Managementul aprovizionării şi desfacerii, Managementul IMM, 

Managementul calității, Management comparat, Managementul comparat internațional, Managementul 

IMM-urilor turistice, Management strategic. 

17. Suslenco Alina, dr., as.univ.: Proiecte economice în turism, Catering, Resurse umane, 

Planificarea şi administrarea producției, Management social, Managementul resurselor umane, Sisteme 

şi tehnici de management, Soluții logistice avansate, Strategii de marketing. 

18. Nicorici Maria, dr., conf.univ.: Citologia şi morfologia, Didactica biologiei, Genetica, 

Sistematica plantelor, Biologia celulară, Genetica umană. 

19. Postolache Victoria, lect.univ.: Finanțe publice, Bazele activității bancare, Tehnici şi operațiuni 

bancare, Contabilitatea bancară, Achiziții publice. 

20. Nichitcin Corina, lect.univ.: Fiscalitatea, Contabilitatea financiară, Bazele asigurării şi 

reasigurării, Contabilitatea impozitelor, Contabilitatea financiară I. 

21. Dumbravanu Lilia, lect.univ.: Contabilitatea întreprinderilor micului business, Relații financiar-

valutare internaționale, Contabilitatea în instituții publice, Calcularea costului. 

22. Garbuz Veronica, as.univ.: Management bancar, Ecoturism şi turism rural, Turoperating 

 

Conducător ştiințific al tezei de doctor 

Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet. 

1. Nicușor Valeriu: „Principiile agroecologice de reglementare a influenței negative a organismelor 

nocive în semănăturile sfeclei-de-zahăr”. 

2. Andreev Natalia: „Reciclarea eficientă a deșeurilor umane în agricultură”. 

3. Ilușca Marina: „Cartarea pedologică cu folosirea metodei agriculturii de precizie”. 

4. Ungureanu Victor: „Argumentarea ecologică a culturii soii în Zona de nord a Republicii Moldova”. 

5. Cuzeac Vadim: „Potențialul fixării biologice a azotului în sistemul de agricultură durabilă, inclusiv 

ecologică”. 
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6. Pasat Dorin: „Folosirea culturilor leguminoase în asolament în vederea sporii completivității 

gospodăriilor agricole”. 

 

Babii Leonid, dr.hab., prof.univ. 

1. Mircea Dafinescu Georgică: „Fundamentarea sistemului de management al documentelor în cadrul 

administrației publice”. 

2. Guzun Stela: „Managementul echipei orientat spre creşterea performanței firmelor din Republica 

Moldova”. 

3. Dinu Laurentu Mihail: „Managementul transportului multimondial de containere”. 

4. Tabacaru Dumitru: „Managementul logisticii mărfurilor sociale în vrac în terminale portuale”. 

 

Movilă Irina, dr., conf.univ.  

1. Grosu Vadim: „Managementul investițional în contextul integrării europene”, ASEM. 

 

 

Conducător ştiințific al tezei de doctor susținute 

Conducător ştiințific: Boincean Boris, dr.hab., prof. cercet. 

1. „Modificarea proprietăților agrofizice ale cernoziomului tipic în funcție de asolament şi fertilizare”, 

specialitatea 06.01.01. – Agrotehnică, doctorand: Cebotari Marin. Data susținerii 18.09.2015. 

2. „Optimizarea sistemului de lucrare și fertilizare a solului în asolament – premisă de tranziție la 

sistemul de agricultură durabilă”, specialitatea 06.01.01. – Agrotehnică, doctorand: Gavrilaş Sergiu. 

Data susținerii 25.10.2013. 

 

Conducător ştiințific al tezei de licență/master 

Teze de licență 

2011 

Conducător: Tcaci Carolina, dr., conf.univ.  

1. Teză de licență: Analiza profitabilității şi rentabilității întreprinderii. Student: Baltaga Andrieş. 

2. Teză de licență: Procesul de aprovizionare şi parteneriatul cu furnizorii la întreprindere. Student: 

Bîzgan Igor. 

3. Teză de licență: Analiza situațiilor de conflict la întreprindere. Student: Golban Irina.  

4. Teză de licență: Forme şi metode eficiente de aprovizionare cu materie primă la întreprindere. 

Student: Răileanu Eduard. 

5. Teză de licență: Evaluarea stării financiare şi evidențierea rezervelor de eficientizare a activității 

întreprinderii. Student: Rusu Sorina. 

6. Teză de licență: Analiza fluxurilor băneşti şi optimizarea lor. Zeablițcaia Irina. 

 

Conducător: Boincean Boris, dr. hab., prof. cercet. 

1. Teză de licență: Aspecte ecologice a cultivării florii soarelui în asolament şi cultura permanentă. 

Student: Gopşa Serghei. 

2. Teză de licență: Aspecte ecologice a cultivării sfeclei de zahăr în asolament şi în cultura 

permanentă. Student: Ursu Mihail. 

3. Teză de licență: Argumentarea necesității tranziției la un sistem de agricultură durabilă, inclusiv 

ecologică. Student: Sîrbu Ionel. 

4. Teză de licență: Argumentarea ecologică a amplasării grâului de toamnă după diferiți premergători 

în asolament. Student: Gram Leonid. 

5. Teză de licență: Reducerea consecințelor ecologice negative a irigării sfeclei de zahăr în condițiile 

zonei de nord a Republicii Moldova. Student: Melnic Radu. 

6. Teză de licență: Reducerea impactului ecologic negativ a fertilizării solului în asolament (în baza 

experiențelor de lungă durată din lume şi din Republica Moldova). Student: Iluşca Marina. 

7. Teză de licență: Aspecte ecologice a cultivării porumbului la boabe în asolament şi cultura 

permanentă. Student: Vendereu Ionel. 



70 

8. Teză de licență: Managementul ecologic al buruienilor în ecosistemele agricole. Student: Gînga 

Diana. 

 

Conducător științific: Stadnic Stanislav, dr., conf. univ. 

1. Teză de licență: Sistemul de clasificare a solurilor din Moldova şi folosirea lor ecologică rațională. 

Student: Bodiu Nicolae. 

2. Teză de licență: Procesele de degradare a solurilor. Student: Vacari Eugenia. 

3. Teză de licență: Eroziunea solului ca factor ecologic de degradare a solurilor şi măsurile de 

prevenire a degradării lor. Student: Gherman Olga. 

4. Teză de licență: Poluarea solului cu elemente toxice şi metale grele provenite din îngrăşăminte 

minerale. Student: Toma Denis. 

5. Teză de licență: Asolamentul – baza agroecosistemelor. Student: Pripa Vasili. 

 

Conducător: Amarfii-Railean Nelli, dr., conf. univ.  

1. Teză de licență: Contabilitatea şi auditul creanțelor şi datoriilor comerciale. Student:Anița Ina. 

2. Teză de licență: Contabilitatea şi analiza veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii. Student: 

Ghereghici Cristina. 

3. Teză de licență: Contabilitatea consumurilor şi calculația costului de producție. Student: Briceag 

Nicolae. 

4. Teză de licență: Contabilitatea şi auditul stocului de mărfuri şi materiale în cadrul entității 

economice. Student: Burujan Olga. 

5. Teză de licență: Contabilitatea şi auditul obiectelor de mică valoare şi uzura lor. Student: Codreanu 

Marina. 

6. Teză de licență: Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor a instituțiile medicale. Student: Grecu 

Alina.  

7. Teză de licență: Contabilitatea veniturilor şi analiza rezultatelor financiare din activitatea entității 

economice. Student: Zosim Natalia.  

 

Conducător: Bulat Gheorghe,  dr., conf. univ.  

1. Teză de licență: Contabilitatea operațiunilor de decontare şi plată în băncile comerciale. Student: 

Agachi Silvia. 

2. Teză de licență: Contabilitatea şi analiza operațiunilor de depozit în băncile comerciale. Student: 

Dobrenco Marina. 

3. Teză de licență: Contabilitatea şi analiza veniturilor şi cheltuielilor băncii comerciale. Student: 

Dubenco Olga. 

4. Teză de licență: Contabilitatea produselor obținute în fitotehnie şi analiza costului de producție al 

acestora. Student: Hîncu Aliona. 

5. Teză de licență: Contabilitatea impozitului pe venit. Student:  Ivasiuc Vitali. 

6. Teză de licență: Contabilitatea şi analiza veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii din activitatea 

operațională. Student: Morteanu Olga. 

7. Teză de licență: Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor cu privire la întreținerea şi reparația 

mijloacelor fixe la entitățile de transport auto. Student: Orhoian Rodica. 

8. Teză de licență: Contabilitatea datoriilor şi analiza capacității de plată. Student: Sprincean Ana. 

9. Teză de licență: Contabilitatea, modul de calcul şi analiza rezultatelor financiare în cadrul entității 

economice. Student: Tcaci Tatiana. 

10. Teză de licență: Conținutul, modul de întocmire a rapoartelor financiare şi analiza lor. Student: 

Ursu Nina. 

 

Conducător: Branaşco Natalia, dr., lect. univ.  

1. Teză de licență: Lucrul în echipă în organizație. Student: Bostan Marina. 

2. Teză de licență: Analiza mediului extern al întreprinderii. Student: Filarovshi Marina. 

3. Teză de licență: Analiza mediului intern al întreprinderii. Student: Revenco Alina.  
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4. Teză de licență: Politica de produs în mixul de marketing. Student: Rusnac Liudmila. 

5. Teză de licență: Politica de promovare drept component al mixului de marketing. Student: Sîrghii 

Petru. 

 

Conducător: Movilă Irina, dr., conf. univ.  

1. Teză de licență: Riscurile financiare şi problemele gestiunii lor la întreprindere. Student: Cazacu 

Aliona. 

2. Teză de licență: Gestionarea şi analiza operațiunilor pasive ale băncii comerciale. Student: Cucer 

Cristina. 

3. Teză de licență: Solvabilitatea întreprinderii şi căile de optimizare a acesteia. Student: Lavric 

Eugeniu. 

4. Teză de licență: Gestiunea şi analiza portofoliului de credite al băncii comerciale. Student: Mațco 

Dumitru. 

5. Teză de licență: Aprecierea situației financiare a întreprinderii şi căi de îmbunătățire a acesteia. 

Student: Neamțu Olga. 

6. Teză de licență: Impactul politicii fiscale asupra dezvoltării economice a statului. Student: Zicu 

Irina. 

 

Conducător: Oleiniuc Maria, dr., lect. superior  

1. Teză de licență: Controlul şi analiza eficienței activității de aprovizionare la întreprindere. Student: 

Corotaş Inna.  

2. Teză de licență: Gestiunea stocurilor de material la întreprindere. Student: Gavriliuc Irina. 

3. Teză de licență: Managementul activității de desfacere a produselor. Student: Iudcenco Irina. 

4. Teză de licență: Managementul activității de aprovizionare a întreprinderii. Student: Urechi Natalia. 

 

Conducător: Gaşițoi Natalia, dr., conf. univ. 

1. Teză de licență: Elemente de programare liniară. Student: Uncu Liubov. 

2. Teză de licență: Elemente de programare dinamică. Student: Buga Cristina. 

3. Teză de licență: Ecuații diferențiale liniare. Student: Cislaş Valentin. 

4. Teză de licență: Teoremele de bază ale calculului diferențial cu funcții de o variabilă reală. 

Aplicațiile lor. Student: Grăjdianu Natalia. 

5. Teză de licență: Inecuații în cursul gimnazial de matematică. Student: Postolache Andrei. 

 

Conducător: Ciobanu Ina, dr., conf. univ. 

1. Teză de licență: Tangența de ordinul n a curbelor. Student: Dvornic Irina.  

2. Teză de licență: Curbura şi torsiunea unei curbe spațiale. Student: Melgunova Liudmila.  

3. Teză de licență: Probleme de logică matematică în clasele V, X. Student: Bacriv Irina. 

 

Conducător științific: Nicorici Maria. dr., conf. univ. 

1. Teză de licență: Plantele de cultură şi rolul lor în natură şi viața omului. Student: Romanciuc 

Alexandra. 

2. Teză de licență: Personalitatea profesorului şi rolul lui în formarea specialistului. Student: Babără 

Livia. 

3. Teză de licență: Metodele de învățământ – mijloc de realizare corectă a procesului educațional. 

Student: Donțu Lilia. 

4. Teză de licență: Repere metodice de realizare a lucrului experimental cu elevii pe câmpul didactic 

(metode de călire  a răsadului de tomate). Student: Plasiciuc Marina. 

 

Conducător: Nichitcin Corina, lect. univ.  

1. Teză de licență: Organizarea circulației mijloacelor băneşti în cadrul întreprinderii. Student: Coceru 

Tatiana. 
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2. Teză de licență: Contabilitatea, modul de calculare şi analiza rezultatelor financiare ale entității 

economice. Student: Păpuşoi Alexandru.  

 

2012 

Conducător: Tcaci Carolina, dr., conf. univ.  

1. Teză de licență: PUBLIC RELATIONS – comunicarea între firmă şi mediul ei. Babii Evelina. 

2. Teză de licență: Cultura organizațională ca factor eficient al strategiei întreprinderii. Student: 

Cîrțica Natalia. 

3. Teză de licență: Problema creării şi funcționării echipei manageriale la întreprindere. Student: 

Costaş Iraida. 

4. Teză de licență: Managementul financiar ca un sistem de gestiune a finanțelor întreprinderilor. 

Student: Nadulişneac Svetlana. 

5. Teză de licență: Modelul decizional în conducerea întreprinderii şi problemele utilizării lui. Student: 

Babii Maia. 

6. Teză de licență: Motivarea şi sistemele de stimulare a personalului la întreprindere, conducător 

ştiințific. Student: Dereaghina Elena. 

7. Teză de licență: Marketingul ca metodă a managementului eficient la întreprindere. Student: Didîc 

Cristina. 

8. Teză de licență: Direcțiile de repartizare a profitului ca factor al eficienței managementului 

întreprinderii. Student: Filipp Alexandr. 

9. Teză de licență: Analiza fluxurilor băneşti şi optimizarea gestiunii lor. Student: Gorohov Evghenii. 

10. Teză de licență: Conflictul şi eficiența metodelor de soluționare a lui. Student: Morari Olga. 

11. Teză de licență: Analiza şi optimizarea stocurilor de mărfuri şi materiale la întreprindere. Student: 

Nicolenco Olga. 

12. Teză de licență: Evaluarea stării financiare şi evidențierea rezervelor de eficientizare a activității 

întreprinderii. Student: Railean Ana. 

 

Conducător: Boincean Boris, dr. hab., prof. cercet. 

1. Teză de licență: Consecințele ecologice a schimbării peisajelor în Republica Moldova. Student: 

Albu Diana. 

2. Teză de licență: Studiul eroziunii solurilor şi măsurile de ameliorare a resurselor funciare în satul 

Trebisăuți, raionul Briceni. Student: Ceban Iurii. 

3. Teză de licență: Efectele încălzirii globale ale mediului. Student: Crîjanovschi Alexandr. 

4. Teză de licență: Evaluarea terenurilor erodate şi măsurile de ameliorare a lor în stepa Bălțului. 

Student: Cropocev Tatiana. 

5. Teză de licență: Beneficiile ecologice a cultivării florii-soarelui în asolament comparativ cu cultura 

permanentă. Student: Gurdîş Alina. 

6. Teză de licență: Evaluarea riscului şi managementul durabil al resurselor de sol în stepa Bălțului. 

Student: Şlevcov Alexandr. 

7. Teză de licență: Criza ecologică şi dezvoltarea durabilă. Student: Tarlapan Ecaterina. 

8. Teză de licență: Evaluarea comparativă diferitor premergători pentru cultura grîului de toamnă în 

stepa Bălțului. Student: Svatuica Alina. 

9. Teză de licență: Productivitatea comparativă a culturilor de câmp şi asolamentului în întregime cu 

diferit nivel de saturare cu culturi prăşitoare. Student: Mocanu Alina. 

 

Conducător științific: Stadnic Stanislav, dr., conf. univ. 

1. Teză de licență: Productivitatea grîului de toamnă în asolament în funcție de sistemul de fertilizare. 

Student: Burlac Gh. 

2. Teză de licență: Modificarea indicilor ecopedologici ai cernoziomului tipic din stepa Bălțului sub 

influența impactului antropogen de lungă durată. Student: Scacun T. 
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3. Teză de licență: Particularitățile de utilizare ecologică şi protejare a solurilor în Republica Moldova. 

Student: Andrieş V. 

4. Teză de licență: Procesele de degradare a solurilor în zona de nord  a R. Moldova şi minimizarea 

consecințelor negative. Student: Ciumac E. 

5. Teză de licență: Învelişul de sol a zonei de nord a R. Moldova şi particularitățile de management 

ecologic. Student: Banari A. 

6. Teză de licență: Regionarea pedogeografică în Republica Moldova. Student: Tumuruc Alina. 

 

Conducător: Amarfii-Railean Nelli, dr., conf.univ.  

1. Teză de licență: Contabilitatea veniturilor şi rezultatelor financiare în construcții. Luca Dumitru. 

2. Teză de licență: Contabilitatea veniturilor. Student: Culcițchi Daniela.  

3. Teză de licență: Conținutul, modul de întocmire şi analiza raportului de profit şi pierderi. Student: 

Daraban Marina. 

4. Teză de licență: Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi materiale în cadrul entității economice. 

Student: Bordian Natalia. 

5. Teză de licență: Analiza situației financiare a entității. Student: Bordan Doina. 

6. Teză de licență: Analiza situației financiare a entității economice. Student: Comanac Dorin. 

 

Conducător: Bulat Gheorghe,  dr., conf.univ.  

1. Teză de licență: Analiza programului de producție şi comercializare. Student: Cucier Doina. 

2. Teză de licență: Conținutul, modul de întocmire şi analiza bilanțului contabil. Student: Reicu Olga. 

3. Teză de licență: Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor în societățile de asigurări. Student: 

Cociorvă Elena. 

4. Teză de licență: Perfecționarea contabilității cheltuielilor entității economice şi metode de 

diagnostică a acestora.  Student: Bucătaru Alina. 

 

Conducător: Branaşco Natalia, dr., lect.univ.  

1. Teză de licență: Mediul intern al firmei: specific, probleme, căi de soluționare. Student: Bujor 

Andrei. 

2. Teză de licență: Analiza profitabilității şi rentabilității ca element al managementului financiar 

(comerciale, producătoare, din sfera serviciilor). Student: Erulevici Oxana. 

3. Teză de licență: Planificarea strategică a politici de promovare în cadrul întreprinderii. Student: 

Hadîrcă Constantin. 

4. Teză de licență: Strategii şi instrumente în sprijinul procesului decizional. Student: Belousov 

Ruslan. 

5. Teză de licență: Particularitățile mixului promoțional în cadrul întreprinderii. Student: Botnari 

Alexandra. 

6. Teză de licență: Căi de perfecționare a politicii de formare a prețurilor la produse în condițiile pieței 

Republicii Moldova. Student: Cetereu Victoria. 

7. Teză de licență: Impactul mediului antreprenorial asupra activității întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Student: Cucuruza Mariana. 

8. Teză de licență: Analiza sectorului micului business în economia Republicii Moldova. Student: 

Gradinari Cristina. 

9. Teză de licență: Particularitățile activității de marketing în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Student: Gudumac Rodica. 

10. Teză de licență: Modalități de finanțare a activității întreprinderilor mici şi mijlocii în condițiile 

crizei economice. Student: Sorucean Tatiana. 

 

Conducător: Movilă Irina, dr., conf.univ.  

1. Teză de licență: Conceptul de cultură organizațională a managerului în resurse umane. Student:  

Tănase Maria. 
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2. Teză de licență: Perfecționarea particularităților şi metodelor de evaluare a muncii personalului la 

întreprindere. Student: Zaharco Danu. 

 

Conducător: Oleiniuc Maria, dr., lect.sup.  

1. Teză de licență: Analiza sistemului de management al calității la întreprindere. Student: Banciu 

Dragomir. 

2. Teză de licență: Poziționarea întreprinderii autohtone în cadrul pieței naționale. Student: Galagan 

Irina. 

3. Teză de licență: Evaluarea şi optimizarea competitivității produselor şi întreprinderilor. Student: 

Romaniuc Dmitri. 

4. Teză de licență: Eficiența formelor şi metodelor de aprovizionare la întreprindere. Student: Rotaru 

Andrei. 

5. Teză de licență: Modelul decizional în conducerea întreprinderii şi problemele utilizării lui. Student: 

Rotaru Maria. 

6. Teză de licență: Managementul activității de desfacere la întreprindere în condițiile economiei de 

piață. Student: Stratuța Olga. 

7. Teză de licență: Analiza activității de desfacere a întreprinderilor din complexul agroalimentar. 

Student: Țîganoc Svetlana. 

8. Teză de licență: Controlul şi analiza eficienței activității de aprovizionare. Student: Ungureanu 

Sergiu. 

9. Teză de licență: Problemele aprovizionării cu mărfuri şi materiale la întreprindere. Student: 

Munteanu Tatiana. 

10. Teză de licență: Problemele gestiunii stocurilor de materiale la întreprindere. Student: Palii 

Liliana. 

11. Teză de licență: Analiza profitabilității şi rentabilității ca element al managementului financiar 

(comerciale, producătoare, din sfera serviciilor). Student: Roşca Diana. 

12. Teză de licență: Elaborarea strategiilor de dezvoltare a competitivității firmei. Student: Şimac 

Artur. 

13. Teză de licență: Auditul sistemului de management al calității la întreprindere. Student: Tuşlova 

Mariana. 

14. Teză de licență: Managementul activității de desfacere la întreprindere în condițiile economiei de 

piață. Student: Voevodschii Maxim. 

 

Conducător: Gaşițoi Natalia, dr., conf.univ. 

1. Teză de licență: Studiul şi aplicațiile schemelor probabilistice clasice. Student: Băbălău Ion. 

2. Teză de licență: Diverse metode de calcul al integralelor nedefinite. Student: Verenciuc Elena. 

3. Teză de licență: Ecuații şi sisteme de ecuații diferențiale liniare neomogene de ordinul n cu 

coeficienți constanți. Student: Luncari Valentina.  

4. Teză de licență: Serii Laurent şi aplicațiile lor în teoria generală a rezidurilor. Student: Student: 

Cozniuc Adriana. 

5. Teză de licență: Elaborarea aplicațiilor pentru rezolvarea problemelor de programare matematică. 

Student: Mîrza Andrei. 

6. Teză de licență: Caracteristicile numerice ale variabilelor aleatoare discrete şi continue. Student: 

Țîmpău Victoria. 

 

Conducător: Ciobanu Ina, dr., conf.univ. 

1. Teză de licență: Unele aplicații ale calculului diferențial. Student: Hlopețchi Anatol. 

2. Teză de licență: Structuri algebrice binare. Aplicații. Student: Nanu Diana. 

 

Conducător științific: Nicorici Maria. dr., conf. univ. 
1. Teză de licență: Dobîndirea  competențelor prin intermediul rezolvării problemelor. Student: 

Țîbuleac Daniela 
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2. Teză de licență: Proiectarea şi căile de realizare a activităților extracurriculare. Student: Cebotari 

Ludmila 

3. Teză de licență: Formarea competențelor la elevi în cadrul orelo. Student: Jitariuc Irina  

4. Teză de licență: Creativitatea  - garanție a succesului procesului instructiv-educativ în cadrul 

instituțiilor de învățământ. Student: Istrati Tatiana 

5. Teză de licență: Problemele relației profesor-elev în cadrul procesului de instructiv-educativ. 

Student: Magaleas Oxana 

6. Teză de licență: Metodologii bazate pe investigație. Student: Cucereav Mihaela 

 

Conducător: Nichitcin Corina, lect.univ.  

1. Teză de licență: Contabilitatea impozitelor şi taxelor locale şi locul acestora în politica financiară. 

Student: Muntean Diana. 

 

2013 

Conducător: Tcaci Carolina, dr., conf.univ.  

1. Teză de licență: Problemele dezvoltării şi modelul managerial în întreprinderile micului business. 

Student: Ciobanu Ruslan. 

2. Teză de licență: Evaluarea stării financiare şi evidențierea rezervelor de eficientizare a activității 

întreprinderii.  Student: Hasna Radu. 

 

Conducător: Trusevici Alla, dr., conf.univ.  

1. Teză de licență: Managementul creditelor neperformante în cadrul băncii comerciale. Student:  

Snigur Ana. 

2. Teză de licență: Analiza stabilității băncii comerciale. Student: Ivaşcu Artur. 

3. Teză de licență: Gestiunea pasivelor în cadrul băncii comerciale. Student: Marineac Irina. 

4. Teză de licență: Gestiunea riscului de lichiditate a băncii în condițiile de criză financiară. Student: 

Ceban Roman. 

5. Teză de licență: Evaluarea şi gestiunea resurselor atrase de băncile comerciale. Student: Russu Ana.  

6. Teză de licență: Evaluarea şi gestiunea veniturilor şi cheltuielilor în cadrul băncii comerciale. 

Student: Zelinschi Elena. 

 

Conducător științific: Stadnic Stanislav, dr., conf. univ. 
1. Teză de licență: Productivitatea borceagului de primăvară în asolament în funcție de sistemul de 

fertilizare. Student: Vîrlan Nicu 

2. Teză de licență: Productivitatea florei-soarelui în asolament în funcție de sistemul de fertilizare. 

Student: Pripa Nicolai 

3. Teză de licență: Productivitatea porumbului în asolament în funcție de sistemul de fertilizare. 

Student: Popuşoi Fiodor 

4. Teză de licență: Productivitatea orzului de primăvară în asolament în funcție de sistemul de 

fertilizare. Student: Tarnavschi Costel 

 

Conducător: Amarfii-Railean Nelli, dr., conf.univ.  

1. Teză de licență: Contabilitatea şi auditul datoriilor calculate. Student: Căprița Alina. 

2. Teză de licență: Conținutul, modul de întocmire şi analiza bilanțului contabil. Student: Muşac 

Anastasia. 

3. Teză de licență: Contabilitatea şi gestiunea mărfurilor în unitățile de comerț cu ridicata. Student: 

Garaşciuc Natalia. 

4. Teză de licență: Contabilitatea, modul de calculare a rezultatelor financiare ale entității economice. 

Student:  Pînzaru Eduard. 

5. Teză de licență: Contabilitatea şi analiza obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi uzura 

acestora. Student: Ghimpu Anna. 
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Conducător: Balînschi Andrei,  dr., conf.univ.  

1. Teză de licență: Analiza eficienței activității bancare: esență, conținut şi particularități. Student:  

Patron Elena. 

2. Teză de licență: Gestiunea riscului de credit în corelare cu cerințele noi cu privire la capitalul 

bancar. Student: Voloşin Serghei. 

3. Teză de licență: Metode de evaluare şi gestiune a capitalului bancar. Student:  Belaia Maria. 

4. Teză de licență: Gestiunea solvabilității bancare prin optimizarea plasamentelor bancare cu 

fondurile proprii. Student: Mazur Dmitrii. 

5. Teză de licență: Perfecționarea mecanismului de gestiune a riscului de credit în banca comercială. 

Student: Rascovschi Andrian.  

6. Teză de licență: Impactul riscurilor bancare asupra profitabilității băncii comerciale. Student: 

Şcerbacova Alina.    

7. Teză de licență: Evaluarea de raiting a activității băncii comerciale. Student: Lopotenco Vadim. 

 

Conducător: Bulat Gheorghe,  dr., conf.univ.  

1. Teză de licență: Contabilitatea şi analiza creanțelor şi datoriilor comerciale. Student: Iacobeț 

Marina. 

2. Teză de licență: Analiza consumurilor entității economice. Student: Chişmer Galina. 

3. Teză de licență: Analiza situației financiare a entității economice. Student: Vatamaniuc Vladimir. 

4. Teză de licență: Contabilitatea şi analiza stocurilor de mărfuri şi materiale. Student: Vlas Elena. 

5. Teză de licență: Contabilitatea şi analiza datoriilor financiare. Student: Negoiță Dorina. 

 

Conducător: Movilă Irina, dr., conf.univ.  

1. Teză de licență: Perfecționarea managementului financiar în condițiile economiei de piață. Student: 

Caluțchi Aliona. 

2. Teză de licență: Controlul managerial şi rolul acestuia în asigurarea rezultativității întreprinderii. 

Student: Cipeliuc Elena.  

3. Teză de licență: Factorii succesului şi conducerea eficientă a întreprinderii. Student: Mereuță 

Angela. 

4. Teză de licență: PUBLIC RELATIONS – comunicarea între firmă şi mediul ei. Student: Morari 

Tatiana. 

5. Teză de licență: Analiza factorilor mediului extern şi influența lor asupra întreprinderii. Student: 

Noroc Ivan. 

6. Teză de licență: Auditul sistemului de management al calității. Student:  Popa Eudochia. 

7. Teză de licență: Managementul resurselor umane la întreprindere: probleme, soluții, perspective. 

Student: Snatinschi Victoria. 

8. Teză de licență: Motivarea şi sistemele de stimulare a personalului la întreprindere. Student: 

Bejenari Olga. 

9. Teză de licență: Managementul riscului în afaceri. Student: Prihotico Marcel. 

 

Conducător: Oleiniuc Maria, dr., lect.sup.  

1. Teză de licență: Modele şi sisteme de analiză pentru stocuri. Student:  Pînzari Inna 

2. Teză de licență: Tendințe noi în managementul aprovizionării întreprinderii. Student: Pîslari 

Romina. 

3. Teză de licență: Eficiența vînzărilor în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii. Student:  Şaptefrați 

Mihaela. 

4. Teză de licență: Managementul resurselor materiale ale întreprinderii. Student: Ababii Vladimir. 

5. Teză de licență: Specificul managementului vînzării produselor şi servirea clienților în băncile 

comerciale ale Republicii Moldova. Student: Rusu Natalia. 

 

Conducător: Gaşițoi Natalia, dr., conf.univ. 

1. Teză de licență: Studiul şirurilor numerice în cursul liceal de matematică. Student: Rusu Eugenia. 
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2. Teză de licență: Aspecte didactice de studiere a problemelor textuale în cursul preuniversitar de 

matematică. Student: Vahnovan Olga. 

3. Teză de licență: Studiul elementelor de teorie a probabilităților şi statisticii matematice în cursul 

liceal de matematică. Student: Coțofana Diana. 

4. Teză de licență: Studiul funcțiilor trigonometrice în cursul liceal de matematică. Student: Tronciu 

Nadejda. 

5. Teză de licență: Studiul funcțiilor cu modul. Construcția graficelor. Rezolvarea problemelor. 

Student: Lupuşor Natalia.  

 

Conducător științific: Nicorici Maria, dr., conf. univ. 
1. Teză de licență: Formele de organizare a procesului de învățământ. Student: Bogdan Cătălin 

2. Teză de licență: Metode active utilizate în predarea – învățarea  disciplinelor biologice. Student: 

Tărîță Olesea 

3. Teză de licență: Metodologii de studiu individual cu elevii. Student: Harea Mariana 

4. Teză de licență: Învățământul formativ, aspecte teoretice şi practice. Student: Bold Elena 

 

Conducător: Postolache Victoria, lect.univ.  

1. Teză de licență: Contabilitatea şi analiza creditelor în băncile comerciale. Student: Petelca Dinu. 

2. Teză de licență: Tehnica perfectării şi analiza situațiilor financiare ale băncii comerciale. Student: 

Neghină Dumitrița. 

3. Teză de licență: Contabilitatea şi evaluarea depozitelor bancare. Student: Cruglițchi Ecaterina. 

4. Teză de licență: Contabilitatea şi analiza cheltuielilor băncii comerciale. Student: Petrovschi 

Tatiana. 

5. Teză de licență: Contabilitatea operațiunilor valutare şi analiza influenței lor asupra veniturilor 

băncii comerciale. Student: Atamaniuc Anastasia. 

6. Teză de licență: Contabilitatea mijloacelor băneşti şi analiza lor în cadrul băncii comerciale. 

Student: Sarmaniuc Lorina. 

7. Teză de licență: Perspectivele utilizării cardului bancar în condițiile expansiunii plăților electronice. 

Student:  Podlisnic Corina. 

8. Teză de licență: Evaluarea mijloacelor băneşti ale băncii comerciale în contextul dezvoltării plăților 

electronice. Student: Rurac Marina. 

9. Teză de licență: Influența riscului de credit asupra indicatorilor de performanță bancară. Student: 

Tăbîrță Diana. 

10. Teză de licență: Impactul politicilor bancare asupra performanțelor bancare în contextul crizei 

financiare. Student:  Balan Irina. 

11. Teză de licență: Gestiunea capitalului propriu în contextul asigurării stabilității băncii comerciale. 

Student: Tăutu Cristina. 

 

Conducător: Nichitcin Corina, lect.univ.  

1. Teză de licență: Contabilitatea şi analiza mijloacelor băneşti. Student: Baraboi Cătălina.  

2. Teză de licență: Contabilitatea şi analiza cheltuielilor. Student: Ceban Elena. 

3. Teză de licență: Contabilitatea şi analiza obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi uzura lor. 

Student: Alfonso Iulia. 

4. Teză de licență: Contabilitatea impozitelor şi taxelor locale şi locul acestora în politica financiară a 

întreprinderii. Student: Bogaciuc Denis. 

5. Teză de licență: Contabilitatea creditelor în bănci comerciale. Student: Zaharia Marina. 

6. Teză de licență: Conținutul, modul de întocmire şi analiza raportului de profit şi pierdere.  Student: 

Grițco Diana. 

7. Teză de licență: Contabilitatea şi analiza activelor materiale pe termen lung. Student:  Moroşan 

Victoria. 

8. Teză de licență: Impactul impozitelor indirecte asupra proceselor social – economice. Student: 

Vajinscaia Victoria. 
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9. Teză de licență: Analiza şi gestiunea activelor în cadrul băncii comerciale. Student: Rusnac Angela. 

10. Teză de licență: Sistemul impozitelor şi taxelor locale şi influența lor asupra dezvoltării 

infrastructurii în unitățile administrativ – teritoriale din Republica Moldova. Student: Galeru Marina. 

11. Teză de licență: Profitul şi rentabilitatea – indicatori de apreciere a eficienței întreprinderii. 

Student: Ureche Nicoleta. 

 

Conducător: Dumbravanu Lilia, lect.univ.  

1. Teză de licență: Analiza rezultatelor financiare ale entității economice. Student: Vîrtosu Mariana. 

2. Teză de licență: Analiza situației financiare a entității economice. Student: Lisnic Tatiana. 

3. Teză de licență: Contabilitatea produselor finite în industria de panificație. Student: Lungu Tatiana. 

4. Teză de licență: Contabilitatea şi analiza creanțelor şi datoriilor comerciale. Student: Oleinic 

Adelina. 

5. Teză de licență: Contabilitatea şi evaluarea depozitelor bancare. Student:  Maican Serghei. 

6. Teză de licență: Contabilitatea şi analiza veniturilor. Student: Prodan Cristina. 

7. Teză de licență: Conținutul, modul de întocmire şi analiza raportului de profit şi pierderi. Student: 

Țurcan Anişoara. 

8. Teză de licență: Contabilitatea şi analiza produselor finite.  Student: Leonovici Olesea. 

9. Teză de licență: Conținutul, modul de întocmire şi analiza bilanțului contabil. Student: Lupescu 

Ana. 

10. Teză de licență: Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor în instituțiile publice. Student: Danici 

Corina. 

11. Teză de licență: Structura financiară a întreprinderii şi criteriile de optimizare a acesteia. Student: 

Guțu Victoria. 

12. Teză de licență: Forme şi modalități ale rambursării creditului bancar. Student: Vlas Tatiana. 

 

2014 

Conducător: Tcaci Carolina, dr., conf. univ.  

1. Teză de licență: Utilizarea instrumentului de marketing ca metodă a managementului eficient la 

întreprindere. Student: Slavinschi Alexandr.  

  

Conducător științific: Stadnic Stanislav, dr., conf. univ. 
1. Teză de licență: Particularitățile de utilizare ecologică şi protejare în Republica Moldova. Student: 

Andrieş Andrei  

2. Teză de licență: Procesele de degradare a solurilor în zona de nord a R. Moldova şi minimalizarea 

consecințelor negative. Student: Struli  Valerii  

3. Teză de licență: Combaterea buruienilor la culturile de câmp în RM. Student: Ureche Sergiu 

 

Conducător: Balînschi Andrei,  dr., conf. univ.  

1. Teză de licență: Particularitățile politicii de depozit în condițiile actuale. Student: Bordei Alexandru.  

2. Teză de licență: Analiza şi gestiunea performanțelor bancare în condițiile actuale. Student: Cebanu 

Tatiana. 

3. Teză de licență: Analiza rezultatelor financiare ale băncii comerciale. Student: Coroşan Mihaela.  

4. Teză de licență: Profitul întreprinderii şi analiza acestuia. Student: Covalciuc Alexandru.  

5. Teză de licență. Gestiunea băncii în conformitate cu administrarea activelor şi pasivelor ei. Student: 

Evdochimov Constantin. 

6. Teză de licență: Impozitele directe în sistemul relațiilor economice ale Republica Moldova. Student: 

Gangan Cristina. 

7. Teză de lcență: Gestiunea activelor curente în cadrul întreprinderii. Student: Hasnaş Cristina. 

8. Teză de licență: Analiza şi gestiunea calității portofoliului de credite. Student: Oboroc Anastasia. 

9. Teză de licență: Analiza şi gestiunea riscurilor financiare în cadrul băncii comerciale. Student: 

Rotaru Doina. 
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10. Teză de licență: Analiza influenței structurii activelor asupra profitabilității băncii comerciale. 

Student: Țurcanu Adrian. 

11. Teză de licență: Tendințele şi perspectivele dezvoltării resurselor financiare ale băncii comerciale. 

Student: Turcuman Nicoleta. 

 

Conducător: Bulat Gheorghe,  dr., conf. univ.  

1. Teză de licență: Analiza situațiilor financiare a entității economice. Student: Mamauca Ilinca. 

2. Teză de licență: Diagnosticul şi estimarea eficienței factorului uman şi reglementarea salarizării 

angajaților. Student: Burlacu Irina. 

3. Teză de licență: Diagnosticul utilizării mijloacelor fixe şi organizarea contabilității acestora. 

Student: Cernei Tatiana. 

 

Conducător: Branaşco Natalia, dr., lect. univ.  

1. Teză de licență: Particularitățile activității de marketing în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Avram Dumitru. 

2. Teză de licență: Contribuția marketingului la dezvoltarea întreprinderii. Student: Gogu Mihail. 

3. Teză de licență: Public Relations – comunicarea între firmă şi mediul ei. Student: Nacai Irina. 

 

Conducător: Movilă Irina, dr., conf. univ.  

1. Teză de licență: Elaborarea planului necesarului de resurse materiale la întreprindere. Student: 

Ababii Vladimir. 

2. Teză de licență: Piața educațională şi promovarea serviciilor educaționale. Student: Barbacari Olga. 

3. Teză de licență: Organizarea activităților de risc–management în băncile comerciale. Student: 

Belous Victoria. 

4. Teză de licență: Organizarea activității de depozitare la întreprindere. Student: Costeniuc Tatiana. 

5. Teză de licență: Metode de analiză şi control a calității. Student: Sîrbu Iuliana. 

6. Teză de licență: Metode şi forme de efectuare a achizițiilor în cadrul întreprinderii. Student: 

Zarişneac Vadim. 

 

Conducător: Oleiniuc Maria, dr., lect. sup.  

1. Teză de licență: Asigurarea întreprinderii cu resurse material. Student: Baraniuc Alexandr. 

2. Teză de licență: Eficiența activității întreprinderilor mici şi mijlocii în condițiile economiei de piață. 

Student: Cetverous Virginia. 

3. Teză de licență: Factorii de eficiență în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii. Student: Cuşciuc 

Anna. 

4. Teză de licență: Rolul politicii de produs în mixul de marketing. Student: Negruța Ina. 

5. Teză de licență: Managementul activității de desfacere a producției finite în cadrul întreprinderilor 

industriale din Republica Moldova. Student: Osoianu Dinu. 

6. Teză de licență: Sisteme şi metode moderne de aprovizionare la întreprindere. Student: Paniş Dana. 

7. Teză de licență: Gestiunea financiară a întreprinderii. Student: Popova Mihaela. 

8. Teză de licență: Influența mixului de marketing asupra activității întreprinderii. Student: Talpă 

Gabriela.  

 

Conducător: Gaşițoi Natalia, dr., conf. univ. 

1. Teză de licență: Studiul şi unele aplicații ale integralelor multiple improprii. Student: Certan Corina. 

2. Teză de licență: Teoria şi metodele de integrare ale ecuațiilor diferențiale liniare de ordinul 

superior. Student: Buga Oxana. 

3. Teză de licență: Studiul funcțiilor exponențiale şi logaritmice de variabilă complex. Student: 

Prociuc Diana. 

4. Teză de licență: Crearea unui curs opțional la matematică „Introducere în programarea liniară. 

Student: Rusu Adriana. 

 



80 

Conducător științific: Nicorici Maria. dr., conf. univ. 
1. Teză de licență: Implementarea Tehnologiilor Informaționale în predarea biologiei. Student: 

Alexandrov Eugeniu. 

2. Teză de licență: Ereditatea şi omul. Transmiterea unor caractere ereditare la om. Student: Bednîi 

Adriana. 

3. Teză de licență: Repere metodice în predarea temei Variabilitatea organismelor. Student: 

Polîmscaia Mariana. 

4. Teză de licență: Motivația elevilor în activitatea de învățare a biologiei. Student: Bumbac Leonida. 

5. Teză de licență: Managementul lecției de biologie în tehnologia modernă. Student: Nicu Victoria. 

6. Teză de licență: Lucrarea de laborator-metodă de formare a competențelor de investigație la 

biologie. Student: Zburliuc Ecaterina. 

 

Conducător: Postolache Victoria, lect. univ.  

1. Teză de licență: Contabilitatea şi analiza veniturilor şi cheltuielilor bancare. Student: Alexeiciuc 

Cristina.  

2. Teză de licență: Contabilitatea şi analiza resurselor atrase de banca comercială. Student: Savca 

Eugeniu. 

3. Teză de licență: Modul de perfectare a situațiilor financiare şi analiza lor în cadrul instituțiilor 

financiar-bancare. Student: Boico Liudmila.  

4. Teză de licență: Particularitățile politicii de creditare în condițiile actuale. Student: Coroşanu 

Vadim. 

5. Teză de licență: Evaluarea şi gestiunea riscului de piață în cadrul băncii comerciale. Student: 

Coşcodeanu Ana. 

6. Teză de licență: Analiza şi gestiunea activității investiționale a băncii comerciale. Student: 

Cucereavaia Irina. 

7. Teză de licență: Strategii în gestiunea lichidității bancare. Student: Goga Natalia.  

8. Teză de licență: Evaluarea cadrului de reglementare a activității băncilor comerciale şi analiza 

respectării lui. Student: Marciuc Mihaela.  

9. Teză de licență: Riscurile operaționale şi gestiunea lor în sistemul de risc–management al băncii 

comerciale. Student: Mîndrescu Beatrice. 

10. Teză de licență: Mecanisme de analiză şi menținere a stabilității bancare conform indicatorilor 

recomandați de FMI. Student: Morneală Ana. 

 

Conducător: Dumbravanu Lilia, lect. univ.  

1. Teză de licență: Contabilitatea decontărilor în instituțiile publice. Student: Baban Nicoleta.  

2. Teză de licență: Contabilitatea decontărilor cu personalul în instituțiile publice. Student: Balan 

Gabriela. 

3. Teză de licență: Contabilitatea costurilor de producție şi modul de includere a lor în costul 

produselor fabricate. Student: Cebotari Irina. 

4. Teză de licență: Procesul de bugetare şi modul de elaborare a bugetului general al entității 

economice. Student: Chițen Ecaterina. 

5. Teză de licență: Organizarea contabilității bugetelor locale şi prezentarea rapoartelor privind 

executarea acestora. Student: Harea Cristina. 

6. Teză de licență: Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii. Student: Iurcişin Liudmila. 

7. Teză de licență: Contabilitatea decontărilor cu personalul şi metode de remunerare a angajaților. 

Student: Ostafiiciuc Irina. 

8. Teză de licență: Contabilitatea capitalului propriu al întreprinderii. Student: Slobodeniuc Carolina.  

9. Teză de licență: Contabilitatea imobilizărilor corporale. Student: Svetenco Diana. 

10. Teză de licență: Contabilitatea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi uzura acestora. 

Student: Volentir Iana. 

 

 



81 

Conducător: Garbuz Veronica, asist. univ. 

1. Teză de licență: Organizarea activității comerciale a întreprinderii. Student: Ceban Ecaterina. 

2. Teză de licență: Particularitățile dezvoltării marketingului bancar în Republica Moldova. Student: 

Țurcan Bogdan. 

 

2015 

Conducător: Tcaci Carolina, dr., conf. univ.  

1. Teză de licență: Modelul decizional în conducerea instituției şi problemele utilizării lui. Student: 

Crulicovschi Carolina. 

2. Teză de licență: Influența comunicării şi a barierelor în comunicare asupra eficienței dezvoltării 

sociale a întreprinderii. Student: Filipciuc Marian. 

3. Teză de licență: Gestiunea financiară eficientă a întreprinderii. Student: Pripişneac Ion. 

4. Teză de licență: Proiectarea Culturii organizaționale a întreprinderii. Student: Zaharov Natalia. 

5. Teză de licență: Proiectarea Culturii organizaționale a întreprinderii. Student: Levca Victor. 

6. Teză de licență: Analiza metodelor manageriale în sistemul de management contemporan. Student: 

Furtună Rodica. 

7. Teză de licență: Influența sistemului de motivare şi stimulare a personalului asupra eficienței 

întreprinderii.  Student: Corsan Oxana. 

8. Teză de licență: Motivarea şi sistemele de stimulare a personalului la întreprindere. Student: Vacari 

Elena. 

9. Teză de licență: Gestiunea financiară eficientă a întreprinderii. Student: Tabîrcea Ecaterina. 

 

Conducător: Babii Leonid, dr.hab., prof. univ.  

1. Teză de licență: Contabilitatea şi analiza activelor băncii. Student: Gontea Doina. 

2. Teză de licență: Analiza operațiunilor valutare ale instituției financiare şi gestiunea riscului valutar. 

Student: Cucu Elena. 

3. Teză de licență: Evaluarea cheltuielilor şi veniturilor bugetare la nivelul colectivităților locale. 

Student: Palii Veronica. 

4. Teză de licență: Profitabilitatea şi performanțele bancare în contextul instabilității financiare. 

Student: Blaj Silvia. 

5. Teză de licență: Evaluarea şi gestiunea capitalului bancar conform cerințelor prudențiale impuse de 

BASEL III. Student: Buga Cristina. 

6. Teză de licență: Gestiunea riscului de lichiditate a băncii în condițiile de instabilitate  financiară. 

Student: Gasnaş Alina. 

7. Teză de licență: Forme şi modalități de rambursare şi asigurare a creditului bancar. Student: 

Marcoci Mihaela. 

8. Teză de licență: Managementul creditelor neperformante în cadrul băncii. Student: Ologu Ecaterina. 

9. Teză de licență: Analiza şi gestiunea activelor în cadrul băncii. Student: Onica Doina. 

 

Conducător științific: Stadnic Stanislav, dr., conf. univ. 
1. Teză de licență Influența îngrăşămintelor minerale în ansamblu (NPK) şi separat asupra 

productivității porumbului la boabe. Student: Prozorovschi Sergiu 

2. Teză de licență Influența îngrăşămintelor minerale în ansamblu (NPK) şi separat asupra 

productivității grîului de toamnă. Student: Țîgîrlaş Sergiu 

 

Conducător: Balînschi Andrei,  dr., conf. univ.  

1. Teză de licență: Managementul activității de creditare în cadrul băncii. Student: Schiba Anastasia. 

2. Teză de licență: Gestiunea pasivelor în cadrul băncii. Student: Cebotinco Ana. 

3. Teză de licență: Politica financiară a întreprinderii şi impactul acesteia asupra dezvoltării 

întreprinderii. Student: Cuțîi Vladislav. 

4. Teză de licență: Evaluarea mijloacelor băneşti ale băncii în contextul dezvoltării plăților electronice. 

Student: Bojic Natalia.  
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5. Teză de licență: Identificarea şi prevenirea riscurilor financiare în activitatea băncii. Student: 

Pastuşoc Natalia. 

6. Teză de licență: Organizarea şi evaluarea operațiunilor valutare ale băncii. Student: Duminiuc Ana. 

 

Conducător: Bulat Gheorghe,  dr., conf. univ.  

1. Teză de licență: Modul de perfectare al situațiilor financiare şi analiza lor. Student: Țuşca Cătălin. 

2. Teză de licență: Contabilitatea decontărilor cu personalul şi metodele de remunerare a angajaților. 

Student: Varvariuc Irina. 

3. Teză de licență: Analiza situațiilor financiare a entității economice. Student: Bucătari Natalia. 

4. Teză de licență: Contabilitatea şi analiza costurilor de producție. Student: Mocanu Viorica. 

 

Conducător: Branaşco Natalia, dr., lect. univ.  

1. Teză de licență: Particularitățile activității de marketing în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Student: Colesnic Dorina. 

2. Teză de licență: Eficiența deciziilor în activitatea de management al întreprinderii. Student: Curcă 

Victoria. 

3. Teză de licență: Evidențierea rezervelor interne a întreprinderii ca rezultat al analizei stării 

financiare. Student: Grădinari Diana.  

4. Teză de licență: Evaluarea eficientă  activității comerciale a întreprinderii Student: Banari Maria 

5. Teză de licență: Perfecționarea activității financiare la întreprindere. Student: Eşanu Anastasia. 

6. Teză de licență: Organizarea activității comerciale a întreprinderii. Student: Nedelea Valeria. 

7. Teză de licență: Analiza tendințelor comerțului exterior a Republicii Moldova. Student: Moisei 

Carolina. 

8. Teză de licență: Analiza metodelor manageriale în sistemul de management contemporan. Student: 

Şaptefrați Xenia. 

9. Teză de licență: Cercetarea activității de marketing la întreprindere. Student: Spînu Ana. 

 

Conducător: Movilă Irina, dr., conf. univ.  

1. Teză de licență: Strategii de dezvoltare a întreprinderii complexului agroalimentar din Republica 

Moldova. Student: Chiperi Victoria. 

2. Teză de licență: Mecanismul finanțării micului business în Republica Moldova în contextul 

integrării în Uniunea Europeană. Student: Stavila Ana. 

3. Teză de licență. Motivarea şi sistemele de stimulare a personalului la întreprindere. Student: Boghiu 

Valeria. 

4. Teză de licență: Strategiile de marketing ale întreprinderii. Student: Iliescu Ion. 

5. Teză de licență: Atingerea performanțelor înalte la întreprinderile din Republica Moldova prin 

intermediul sistemului 20 keys. Student: Lavric Nicolae. 

6. Teză de licență. Dezvoltarea managementului afacerilor mici şi mijlocii în condițiile economiei 

concurențiale. Student: Lupaşco Sorina. 

7. Teză de licentă: Metode de analiză şi control a calității. Student: Popov Elena. 

8. Teză de licență: Comerțul cu amănuntul şi direcțiile modernizării acestuia la întreprindere Student: 

Rotari Doina. 

9. Teză de licență: Implementarea şi organizarea marketingului în asigurări. Student: Alexandrov 

Anjelina. 

10. Teză de licență: Planificarea strategică a resurselor umane la întreprindere. Student: Buciuceanu 

Vadim. 

11. Teză de licență: Planificarea şi organizarea activității de depozitare la întreprindere. Student: 

Cazacu Liudmila. 

12. Teză de licență. Influența mix-ului de marketing asupra activității întreprinderii. Student: Ceban 

Stella. 

13. Teză de licență: Analiza mixului de marketing la întreprindere. Student: Guiban Alisa. 
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14. Teză de licență: Politici de dezvoltare a potențialului uman la întreprindere. Student: Moscalu 

Oxana. 

15. Teză de licență: Studierea şi analiza comportamentului consumatorului. Student: Tudos Alina. 

16. Teză de licență: Analiza riscurilor contractuale şi financiare în companiile de asigurări. Student: 

Mîrza Ghenadie. 

 

Conducător: Gaşițoi Natalia, dr., conf. univ. 

1. Teză de licență: Calculul integralelor aplicând metodele analizei complexe. Student: Nogai Livia. 

2. Teză de licență: Serii numerice cu termini reali. Student: Popescu Ana. 

3. Teză de licență: Aplicații ale seriilor de puteri. Student: Leahu Alexandru. 

 

 

Conducător: Petic Mircea, dr., conf. univ. 

1. Teză de licență: Weka – un instrument util în analiza datelor economice. Student: Mosienco Roman. 

2. Teză de licență: Redactorul textual Sublime Text 2 în predarea modulului  „Elemente de Web 

design” în cursul liceal de informatică. Student: Chiriac Alexei 

 

Conducător științific: Nicorici Maria, dr., conf. univ. 
1. Teză de licență: Munca în echipă şi cooperarea în cadrul activităților desfăşurate la disciplinele 

biologice. Student: Medinschi Tatiana 

 

Conducător: Postolache Victoria, lect. univ.  

1. Teză de licență: Impactul reglementărilor BASEL III asupra sistemului bancar autohton. Student: 

Serdeşniuc Ana.  

2. Teză de licență: Evaluarea depozitelor bancare şi posibilități de aplicare a practicii internaționale în 

garantarea lor. Student: Drapac Doina. 

3. Teză de licență: Evaluarea şi gestiunea fluxului de mijloace băneşti în cadrul băncii. Student: Jaloba 

Mihaela. 

4. Teză de licență: Analiza stabilității instituțiilor financiare. Student: Țîmbalistru Mihaela.  

5. Teză de licență: Ratingul bancar – instrument de consolidare a activității instituției financiare. 

Student: Tomaşevscaia Livia. 

 

Conducător: Nichitcin Corina, lect. univ.  

1. Teză de licență: Contabilitatea creanțelor şi a datoriilor comerciale. Student: Dilion Diana. 

2. Teză de licență: Contabilitatea capitalului propriu al entității economice. Student: Tincu Irina. 

3. Teză de licență: Contabilitatea veniturilor şi a cheltuielilor entității economice. Student: Brânza 

Ecaterina. 

4. Teză de licență: Contabilitatea operațiunilor valutare şi analiza lor. Student. Alcaz Carolina. 

5. Teză de licență: Impactul impozitelor directe asupra proceselor social-economice. Student: 

Scutelnic Mariana. 

Teze de master 

2011 

 

Conducător: Trusevici Alla, dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Căi de perfecționare a contabilității veniturilor şi cheltuielilor operaționale în cadrul 

entității economice. Student: Frunza Ana. 

2. Teză de master: Diagnosticul rentabilității capitalului propriu şi organizarea contabilității acestuia. 

Student:Lungu Veronica. 

3. Teză de master: Contabilitatea impozitelor şi taxelor şi analiza influenței presiunii fiscale asupra 

activității economico – financiare a întreprinderii. Student: Socoliuc Elena. 
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Conducător: Amarfii-Railean Nelli, dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Совершенствование бухгалтерского учета налогов и организация финансовых 

отношений экономического субъекта с государственным бюджетом. Student: Babin Iulia. 

2. Teză de master: Particularitățile contabilității şi analiza activității asociațiilor de economii şi 

împrumut. Student: Corsan Lilia. 

3. Teză de master: Particularitățile contabilității produselor în silvicultură şi analiza acestora. Student: 

Samson Olesea. 

 

Conducător: Balînschi Andrei,  dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Perfecționarea contabilității cheltuielilor şi analiza acestora. Student: Ilaş Corina. 

2. Teză de master: Совершенствование бухгалтерского учета нематериальных активов. Student: 

Serbuşca Oxana. 

 

Conducător: Bulat Gheorghe,  dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Perfecționarea contabilității mijloacelor băneşti şi prezentarea acestora în rapoartele 

financiare. Student: Antoniuc Tatiana. 

2. Teză de master: Perfecționarea contabilității şi auditul decontărilor cu personalul privind retribuirea 

muncii. Student: Bulgaru Cristina. 

3. Teză de master: Perfecționarea contabilității veniturilor şi analiza acestora. Student: Cuțulab Diana. 

4. Teză de master: Perfecționarea contabilității datoriilor în cadrul entităților economice şi analiza 

acestora. Student: Janu Natalia.  

5. Teză de master: Particularitățile contabilității şi determinarea costului prduselor la întreprinderile de 

alimentație publică. Student: Marandiuc Elena. 

6. Teză de master: Diagnosticul eficienței utilizării resurselor umane şi contabilitatea retribuirii muncii 

în agricultură. Student: Moloşag Ştefan. 

7. Teză de master: Organizarea contabilității şi principii de determinare a obligațiunilor fiscale 

aferente taxei pe valoare adăugate. Student: Munteanu Natalia. 

8. Teză de master: Диагностика cовершенствование бухгалтерского учета расходов предприятия. 

Student: Novacov Andrei. 

9. Teză de master: Organizarea contabilității stocurilor de mărfuri şi materiale conform SNC şi 

gestiunea acestora în cadrul entității economice. Student: Popa Ana. 

10. Teză de master: Оценка экономической эффективности затрат на рабочую силу и 

организация бухгалтерского учета расчетов с персоналом. Student: Seliverstov Artiom. 

11. Teză de master: Particularități ale  contabilității operațiilor de depozit şi perfecționarea acesteia în 

sistemul bancar. Student: Spînu Evelina. 

 

Conducător: Oleiniuc Maria, dr., lect.sup. 

1. Teză de master: Strategii ale întreprinderii în domeniul vînzărilor. Student: Lisnic Elvina. 

 

Conducător științific: Nicorici Maria, dr., conf. univ. 

1. Teză de master: Lucrul de sine stătător în cadrul orelor de biologie. Masterand: Tăbîrța Alina. 

2. Teză de master: Unele aspecte metodologice ale organizării activității metodice în şcoală. 

Masterand: Goncearuc Oxana. 

3. Teză de master: Metodica predării cursurilor opționale în clasele gimnaziale. Masterand: Brînză 

Marianna. 

4. Teză de master: Valențele formative ale lecției contemporane de biologie. Masterand: Postolache 

Mariana. 

5. Teză de master: Modalități de organizare a învățământului biologic. Masterand: Burlacu Natalia. 

6. Teză de master: Aspectele metodologice ale predării modulului „Compoziția chimică a celulei” în 

clasele liceale. Masterand: Moruz Irina. 

7. Teză de master: Metode contemporane de studiere a organismului uman. Masterand: Burduja Vera. 
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8. Teză de master: Legăturile interdisciplinare şi perfecționarea procesului de instruire în cadrul orelor 

de biologie. Masterand: Nazaria Ina. 

 

2012 

Conducător: Babii Leonid, dr. hab., prof. univ.  

1. Teză de master: Evaluarea proiectelor investiționale. Student: Oborocean Pavel. 

2. Teză de master: Diagnosticul rentabilității şi a riscului de faliment la întreprindere. Student: Nistor 

Diana. 

3. Teză de master: Diagnosticul întreprinderii în procesul de evaluare. Student: Buza Olga. 

4. Teză de master: Restructurarea activității unității economice în contextul globalizării. Student: 

Andreeva Cristina. 

5. Teză de master: Investițiile străine – promotor al creşterii economice în Republica Moldova. 

Student: Gaidei Ivanna. 

6. Teză de master: Managementul întreprinderii prin prisma gestiunii situațiilor de criză. Student: 

Pascariuc Anatolie. 

7. Teză de master: Tendințe şi perspective de dezvoltare a pieței valorilor mobiliare în Republica 

Moldova. Student: Vornices Doina. 

 

Conducător: Trusevici Alla, dr., conf. univ. 

1. Teză de master: Evaluarea eficienței utilizării mijloacelor fixe şi măsuri de sporire a acesteia. 

Student: Cozaru Nicolai. 

2. Teză de master: Evaluarea eficienței utilizării mijloacelor fixe şi măsuri de sporire a acesteia. 

Student: Borş Veronica. 

3. Teză de master: Investițiile străine – promotor al creşterii economice în Republica Moldova. 

Student: Gorbatîi Olesea. 

4. Teză de master: Tipologia strategiilor dezvoltării businessului şi perfecționarea lor la întreprinderile 

Republicii Moldova. Student: Bagrin Mircea. 

5. Teză de master: Influența stilului de conducere a managerului asupra utilizării metodelor de 

conducere în organizații. Student: Caraiman Eugeniu. 

6. Teză de master: Utilizarea instrumentarului de marketing în conducerea strategică a întreprinderii. 

Student: Durnea Veaceslav. 

7. Teză de master: Eficiența mijloacelor publicitare şi determinarea criteriilor de selectare a lor. 

Student: Fiodorov Inesa. 

8. Teză de master: Mistery Shopping – tehnica de evaluare a calității deservirii în întreprinderile 

comerciale. Student: Graur Eugeniu. 

9. Teză de master: Analiza riscului comercial şi metode de estimare a riscului în cadrul întreprinderii. 

Student: Spînu Tatiana. 

10. Teză de master: Evaluarea activității de marketing în unitățile economice în Republica Moldova. 

Student: Tartacovschi Lucia. 

 

Conducător: Amarfii-Railean Nelli, dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Politici contemporane şi direcții de perfecționare a contabilității stocurilor de 

mărfuri şi materiale. Student: Curocica Dmitrii. 

2. Teză de master: Căi de perfecționare a contabilității decontărilor cu bugetul şi auditul acestor 

operațiuni. Student: Lavric Irina. 

3. Teză de master: Estimarea eficienței economice a cheltuielilor pentru întreținerea forței de muncă şi 

perfecționarea contabilității decontărilor cu personalul. Student: Demian Marcela. 

4. Teză de master: Căi de perfecționare a contabilității şi auditul rezultatelor financiare a entității 

economice. Student: Paladiuc Silvia. 

5. Teză de master: Perfecționarea contabilității şi auditul datoriilor pe termen scurt. Student: Paşneac 

Irina.  
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Conducător: Balînschi Andrei,  dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Managementul riscului în activitatea bancară. Student: Tanciac Lolita.  

2. Teză de master: Managementul riscului în activitatea bancară. Student: Nemerenco Victoria. 

3. Teză de master: Tendințe şi perspective de dezvoltare a pieței de valori în Republica Moldova. 

Student: Damian Mihaela. 

4. Teză de master: Optimizarea structurii financiare a agenților economici – metodă de prosperare în 

condițiile actuale. Student: Druțac Irina. 

5. Teză de master: Sistemul plăților electronice: probleme şi tendințe de dezvoltare. Student:  Arlet 

Iulia. 

6. Teză de master: Cuantificarea performanțelor întreprinderii prin prisma diagnosticului financiar. 

Student: Mareniuc Svetlana. 

7. Teză de master: Managementul lichidității bancare în condițiile de criză financiară. Student: Burciu 

Irina. 

8. Teză de master: Gestionarea şi optimizarea portofoliului investițional al băncii comerciale din 

Republica Moldova. Student: Popa Anatolie. 

9. Teză de master: Тенденции и перспективы развития биржевой деятельности в республике 

Молдова. Student: Vasiliev Alexandr. 

 

Conducător: Bulat Gheorghe,  dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Politici contemporane şi direcții de perfecționare a contabilității veniturilor. 

Student: Iutiş Tatiana. 

2. Teză de master: Diagnosticul utilizării mijloacelor fixe şi auditul acestora în cadrul entității 

economice. Student: Erineac Elena. 

 

Conducător: Movilă Irina, dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Investigarea comportamentului de cumpărare a întreprinderilor comerciale. 

Student: Bodrug Cristina. 

2. Teză de master: Optimizarea procesului de planificarea gamei de produse în activitatea de 

marketing a întreprinderii. Student: Ciumac Irina. 

3. Teză de master: Organizarea procesului de distribuție a mărfurilor la întreprindere. Student: Gustaia 

Maria. 

4. Teză de master: Problemele perfecționării managementului proiectelor de cercetare. Student: 

Podlubneac Tatiana. 

5. Teză de master: Metodele identificării riscurilor şi perfecționarea lor. Student: Postolachi Sergiu. 

6. Teză de master: Metode şi tehnici de analiză a riscurilor la întreprinderea comercială. Student: 

Russu Radic. 

7. Teză de master: Elaborarea strategiei de gestiune a riscurilor comerciale. Student: Şura Cristina. 

 

2013 

Conducător: Tcaci Carolina, dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Particularități ale contabilității operațiilor de depozit şi perfecționarea acesteia în 

sistemul bancar. Student: Blîndu Inesa. 

2. Teză de master: Perfecționarea contabilității şi auditul datoriilor în cadrul entității economice. 

Student: Voloşciuc Anastasia. 

3. Teză de master: Elaborarea recomandărilor cu privire la perfecționarea sistemului de remunerare a 

muncii lucrătorilor în condițiile de criză. Student: Golban Irina. 

4. Teză de master: Perfecționarea culturii corporative a organizației – element al gestiunii anticriză. 

Student: Vasilos Igor. 

 

Conducător: Babii Leonid, dr. hab., prof. univ.  

1. Teză de master: Diagnosticul indicatorilor activității financiare în evaluarea şi gestiunea valorii 

întreprinderii. Student: Beşliu Iurie. 
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Conducător: Boincean Boris, dr. hab., prof. cercet. 

1. Teză de master: Folosirea culturilor de câmp ca sursa alternativă de energie. Masterand: Bruma 

Lucia 

2. Teză de master: Argumentarea necesității tranziției la un sistem de agricultură durabilă, inclusiv 

ecologică. Masterand: Apostol Gheorghe 

3. Teză de master: Argumentarea ecologică a amplasării grîului de toamnă după diferiți premergători 

în asolament. Masterand: Manole Alexandr 

4. Teză de master: Reducerea consecințelor ecologice negative a irigării sfeclei de zahăr în condițiile 

zonei de nord a Republicii Moldova. Masterand: Rotari Cristina 

5. Teză de master: Reducerea impactului ecologic negativ a fertilizării solului în asolament (în baza 

experiențelor de lungă durată din lume şi din Republica Moldova) . Masterand: Iluşca Marina 

6. Teză de master: Folosirea efectului de alelopatie în combaterea buruienilor. Masterand: Crăciun 

Aliona 

 

Conducător: Trusevici Alla, dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Surse de finanțare a întreprinderii şi optimizarea structurii capitalului. Student: 

Danilceac Alina. 

2. Teză de master: Căi şi modalități de sporire a stabilității financiare şi solvabilității întreprinderii. 

Student:  Leşanu Anexandru. 

3. Teză de master: Îmbunătățirea managementului de formare, distribuire şi utilizare a profitului 

întreprinderii. Student: Focşa Eugeniu. 

4. Teză de master: Organizarea distribuției în întreprinderea de producție în condițiile crizei 

economice. Student: Iudcenco Irina. 

5. Teză de master: Formarea avantajelor competitive ale organizației în condiții de criză. Student: 

Miron Alexandru. 

6. Teză de master: Optimizarea activității de  creditare a băncilor comerciale din Republica Moldova. 

Student: Petelca Oleg. 

7. Teză de master: Datoria publică şi modalitățile de gestionare ale ei în Republica Moldova. Student: 

Zeablițcaia Irina. 

 

Conducător științific: Stadnic Stanislav, dr., conf. univ. 
1. Teză de master: Pregătirea şi folosirea composturilor în agricultura modernă. Masterand: Lungu 

Nina 

2. Teză de master: Metode alternative de management a buruienilor în ecosistemele agricole. 

Masterand: Gînga Diana 

 

Conducător: Amarfii-Railean Nelli, dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Perfecționare contabilității veniturilor şi cheltuielilor din activitatea operațională. 

Student: Morteanu Olga. 

2. Teză de master: Diagnosticul utilizării mijloacelor fixe şi organizarea contabilității acestora. 

Student: Sicur Olga.  

3. Teză de master: Contabilitatea impozitelor şi taxelor locale şi locul acestora în politica financiară. 

Student:  Țurcanu Vadim. 

4. Teză de master: Organizarea contabilității comerțului cu amănuntul în instituțiile medicale. Student: 

Grecu Andrei. 

5. Teză de master: Diagnosticul rezultatelor financiare şi perfecționarea contabilității acestora. 

Student: Cojocaru Valeriana. 

6. Teză de master: Organizarea contabilității şi principii de determinare a obligațiilor fiscale privind 

impozitul pe venit. Student: Bandalac Ana. 

7. Teză de master: Reglementarea salarizării personalului şi perfecționarea contabilității decontărilor 

cu angajații. Student:  Badilo Liudmila. 
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8. Teză de master: Perfecționarea contabilității veniturilor şi diagnosticul acestora. Student: Spînu 

Doina. 

9. Teză de master: Diagnosticul şi analiza activității asociațiilor de economii şi împrumut. Student: 

Țîbuleac Angela. 

10. Teză de master: Analiza şi auditul profitului financiar bancar. Student: Cruc Irina. 

 

Conducător: Balînschi Andrei,  dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Perfecționarea metodelor de evaluare şi prognozarea situației financiare a 

întreprinderii. Student: Tcaci Olga. 

2. Teză de master: Problemele utilizării mai eficiente a activelor curente ale întreprinderii. Student: 

Tcaciuc Vasile. 

3. Teză de master: Evaluarea şi perfecționarea activității financiare a societății pe acțiuni. Student: 

Martin Alexandr. 

4. Teză de master: Problemele asigurării securității informaționale în sistemele financiare. Student: 

Colesnicova Olga. 

 

Conducător: Bulat Gheorghe,  dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Perfecționarea contabilității rezultatelor financiare ale entități economice şi analiza 

acestora. Student: Grîu Diana. 

2. Teză de master: Organizarea contabilității şi principii de determinare a obligațiilor fiscale aferente 

taxei pe valoarea adăugată. Student: Briceag Nicolae. 

3. Teză de master: Perfecționarea contabilității cheltuielilor şi analiza acestora. Student: Medvețcaia 

Alina. 

4. Teză de master: Organizarea contabilității stocurilor de mărfuri şi materiale conform SNC şi 

gestiunea acestora în cadrul întreprinderii. Student: Levca Anna. 

 

Conducător: Movilă Irina, dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Identificarea, analiza şi gestiunea riscului de credit în companiile de finanțare. 

Student: Gherghelijiu Maria. 

2. Teză de master: Riscurile economice actuale şi impactul acestora asupra activității financiare şi 

economice a întreprinderii. Student: Cobîlaş Natalia.  

3. Teză de master: Organizarea şi eficiența managementului de risc bancar în cadrul băncii comerciale. 

Student: Erezanu Irina. 

4. Teză de master: Analiza tendințelor de criză în activitatea întreprinderii. Student: Cioclu Rodica. 

5. Teză de master: Analiza şi gestiunea riscurilor specifice activității băncilor comerciale în R. 

Moldova. Student:  Schiță Sergiu. 

 

Conducător: Oleiniuc Maria, dr., lect. sup.  

1. Teză de master: Perfecționarea procesului de aprovizionare la întreprindere. Student:  Corotaş Ina. 

2. Teză de master: Diagnosticarea strategică a competitivității întreprinderii. Student: Cucer Cristina. 

3. Teză de master: Dinamica stocurilor de producție şi evaluarea oportunităților de gestiune. Student: 

Gavriliuc Irina. 

4. Teză de master: Creşterea competitivității întreprinderii prin implementarea modelelor moderne de 

management. Student: Revenco Tudor. 

5. Teză de master: Perfecționarea procesului de stimulare a vînzărilor produsului (serviciilor) în 

condițiile crizei economice. Student: Rogac Olga. 

6. Teză de master: Evaluarea şi selecția furnizorilor în cadrul întreprinderilor cu capital străin. Student: 

Urechi Natalia. 

 

Conducător științific: Nicorici Maria, dr., conf. univ. 
1. Teză de master: Metode de evaluare alternativă şi unii factori ai variabilității aprecierii cunoştințelor 

în cadrul orelor de biologie. Masterand: Țurcan Aliona 
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2. Teză de master: Învățarea eficientă – cheia succesului în realizarea procesului educațional la 

biologie. Masterand: Goraş Ina 

3. Teză de master: Evaluarea  rezultatelor şcolare la biologie prin intermediul testului docimologic. 

Masterand: Moraru Svetlana 

4. Teză de master: Predarea şi învățarea creativă în cadrul orelor de biologie. Masterand: Popescu 

Tatiana 

5. Teză de master: Metodologii didactice activizante utilizate în cadrul evocării. Masterand: Donțu 

Lilia 

6. Teză de master: Mijloacele de învățămînt - suport didactic în realizarea orelor de biologie. 

Masterand: Covali Svetlana 

7. Teză de master: Metode de explorare directă a  realității în cadrul orelor de biologie. Masterand: 

Bologa Vasili 

8. Teză de master: Proiectarea  activității didactice - etapă esențială în realizarea  procesului 

educațional la biologie. Masterand: Paladiciuc Aurelia 

9. Teză de master: Metode  de comunicare orală utilizate în cadrul orelor de biologie. Masterand: 

Chiriță Elena 

 

2014 

Conducător: Tcaci Carolina, dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Metode şi tehnici moderne de operațiuni bancare. Student: Moraru Olga. 

2. Teză de master: Principii de determinare a obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit şi căi de 

perfecționare a contabilității acestuia. Student: Luncari Valentina. 

3. Teză de master: Perfecționarea contabilității rezultatelor financiare ale entității economice şi analiza 

acestora. Student: Rotari Elena. 

4. Teză de master: Diagnosticul cheltuielilor perioadei şi perfecționarea contabilității acestora. 

Student: Iarmenco Mihail. 

5. Teză de master: Perfecționarea contabilității impozitelor şi organizarea relațiilor financiare a 

entității economice cu bugetul de stat. Student: Rotari Andrei. 

6. Teză de master: Metode de diagnostică a fluxului de trezorerie şi organizarea contabilității acestuia 

în cadrul entității economice. Student: Grabovețchi Olga. 

7. Teză de master: Использование первичных инструментов рынка ценных бумаг для 

привлечения инвестиций в Республику Молдова. Student: Zaiaț Irina. 

8. Teză de master: Evaluarea nivelului de finanțare a sferei sociale în Republica Moldova. Student: 

Iarmolovici Maria.  

9. Teză de master: Evaluarea eficienței de formare şi utilizare a resurselor financiare ale întreprinderii. 

Student: Bucătaru Mihai. 

  

Conducător: Boincean Boris, dr. hab., prof. cercet. 

1. Teză de master: Rolul infrastructurii ecologice în diminuarea impactului negativ a agriculturii 

asupra mediului ambiant. Masterand: Albu Diana 

2. Teză de master: Particularitățile ecologice a cultivării sfeclei de zahăr în condiții de irigare. 

Masterand: Asaulov Maxim 

3. Teză de master: Rolul biodiversității solului în asigurarea funcționalității lui. Masterand: Avram 

Alexandru 

4. Teză de master: Avantajele ecologice a cultivării grâului de toamnă în asolament. Student: Scacun 

Tatiana 

5. Teză de master: Particularitățile ecologice a cultivării grîului de toamnă în condiții de irigare. 

Masterand: Spatari Ghenadi 

6. Teză de master: Studiul influenței calității solului asupra creşterii şi dezvoltării culturilor de câmp, 

aspecte ecologice. Masterand: Şlevcov Alexandr 
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7. Teză de master: Reducerea impactului ecologic negativ a fertilității solului în asolament (în baza 

experiențelor de lungă durată). Masterand: Tumuruc Alina 

 

Conducător: Buga Oleg, dr. hab., prof. univ. 

1. Teză de master:  Indicatorii de evaluare a nivelului de eficiență a managementului bancar în RM. 

Student: Filipp Alexandr. 

2. Teză de master: Problemele managementului operațiunilor comerciale şi soluționarea lor în 

condițiile crizei economice. Student: Negru Cristina. 

 

Conducător: Trusevici Alla, dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Poziționarea băncii autohtone  în cadrul pieței naționale. Student: Grigor Irina. 

2. Teză de master: Diagnosticarea mediului intern a băncilor comerciale din Republica Moldova. 

Student: Costaş Iraida. 

3. Teză de master: Специфика организации маркетинговой деятельностью предприятий малого 

бизнеса. Student: Ursu Irina.  

4. Teză de master: Investițiile străine - promotor al creşterii economice în Republica Moldova. 

Student: Guțu Alina. 

5. Teze de master: Aspecte financiare de gestionare a operațiunilor de export-import ale întreprinderii. 

Student: Lunina Sorina. 

6. Teză de master: Implementarea strategiilor de performanță la întreprindere. Student: Miron Andrei. 

7. Teză de master: Perfecționarea metodelor de evaluare şi prognozare a situației financiare a 

întreprinderii. Student: Prostobojenco Alina. 

8. Teză de master: Perfecționarea controlling-ului financiar la întreprindere. Student: Spînu Oxana. 

9. Teză de master: Совершенствование методов оценки активов предприятия и формирование 

источников их финансирования. Student: Timofei Natalia. 

 

Conducător științific: Stadnic Stanislav, dr., conf. univ. 
1. Teză de master: Principiile ecologice de folosire durabilă a solurilor în zona de nord a Republicii 

Moldova. Masterand: Andrieş Victor 

2. Teză de master: Optimizarea sistemului de fertilizare a grâului de toamnă în cadrul asolamentului 

cu reducerea impactului negativ asupra mediului ambiant. Masterand: Burlac Gheorghi 

3. Teză de master: Procesele de degradare a solurilor în zona de Nord a RM şi minimalizarea 

consecințelor negative. Masterand: Ciumac Elvira  

4. Teză de master: Măsuri ecologice argumentate de combatere a buruienilor la culturile de câmp în 

Republica Moldova. Masterand: Vacarciuc Anastasia 

 

Conducător: Balînschi Andrei,  dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Particularitățile contabilității operațiunilor de depozit şi perfecționarea acesteia în 

sistemul bancar. Student: Muntean Diana. 

2. Teză de master: Modalități de optimizare a portofoliului creditar al băncii comerciale. Student: 

Pelțu Oxana. 

3. Teză de master: Metodele subvenționării bugetelor locale în Republica Moldova şi perfecționarea 

acestora. Student: Pîrlog Inga.  

4. Teză de master: Problemele asigurării viabilității financiare a băncilor comerciale din Republica 

Moldova în condiții contemporane. Student: Danii Ina. 

5. Metodele actuale de estimare a probabilității riscului de faliment al întreprinderii.. Cîrțîca Natalia. 

6. Teză de master:  Particularități ale managementului corporativ în Republica Moldova şi impactul ei 

asupra activității financiare a întreprinderii. Student: Comanac Dorin. 

 

Conducător: Bulat Gheorghe,  dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Diagnosticul şi estimarea eficienței factorului uman şi reglementarea salarizării 

angajaților. Student: Burlacu Irina. 
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2. Teză de master: Estimarea eficienței economice a cheltuielilor pentru întreținerea forței de muncă şi 

organizarea contabilității decontărilor cu personalul. Student: Eni Tatiana. 

3. Teză de master: Căi de perfecționare a contabilității costurilor de producție şi diagnosticul acestora 

în costul producției fabricate. Student: Ratuşneac Cristina. 

4. Teză de master: Gestiunea şi perfecționarea contabilității creanțelor şi datoriilor comerciale în 

cadrul întreprinderii. Student: Mînăscurtă Cristina. 

 

Conducător: Movilă Irina, dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Diagnosticarea mediului extern al întreprinderii în baza modelelor strategice de 

performanță. Student: Mîrza Alexandru. 

 

Conducător: Oleiniuc Maria, dr., lect. sup.  

1. Teză de master: Evaluarea şi modalitățile de îmbunătățire a performanțelor financiare ale 

întreprinderii. Student: Belețchi Roman.   

2. Teză de master: Organizarea achizițiilor publice prin licitație şi tender. Student: Bețişor Lucia. 

3. Teză de master: Elaborarea modelului de management strategic pentru întreprinderile autohtone. 

Student: Reus Tatiana.  

4. Teză de master: Диагностика финансового состояния предприятия в целях повышения 

эффективности его деятельности. Student: Cuzina Svetlana. 

5. Teză de master: Specificul managementului în administrația publică. Student: Toma Anna. 

6. Teză de master: Diagnosticarea strategică a competitivității întreprinderii. Student: Ciobanu 

Cristina. 

7. Teză de master: Анализ логистической системы в распределение продукций. Student: 

Maximova Elena.  

8. Teză de master: Организация, анализ и совершенствование преимуществ сбытовой 

деятельности на предприятии агропромышленного комплекса Р.М. Student: Țîganoc Svetlana. 

9. Teză de master: Mecanismul bugetar de protecție socială în Republica. Student: Maxim Cristina. 

 

Conducător: Gaşițoi Natalia, dr., conf. univ. 

1. Teză de master: Aspecte metodice de studiere a teoriei probabilităților şi statisticii matematice în 

cursul preuniversitar de matematică. Student:Nanu Diana. 

2. Teză de master: Aspecte metodice de studiere a limitei funcției într-un punct în cursul liceal de 

matematică. Student:Verdeş Ana. 

3. Teză de master: Aspecte metodice de rezolvare a problemelor cu parametru în cadrul orelor de 

matematică. Student: Nastas Alexandr. 

4. Teză de master: Dezvoltarea deprinderilor de calcul a integralelor nedefinite în  cadrul orelor de 

matematică. Student: Groza Maia. 

5. Teză de master: Методические особенности изучения функции в  старших классах гимназии. 

Student: Dovbuş Aliona. 

 

Conducător științific: Nicorici Maria, dr., conf. univ. 
1. Teză de master: Aportul noilor educații în dezvoltarea elevului de mîine. Masterand: Bologa Maria. 

2. Teză de master: Organizarea studiului individual cu elevii în cadrul orelor de biologie. Masterand: 

Zagornean Mariana. 

3. Teză de master: Învățarea centrată pe elev, noțiuni conceptuale. Masterand: Gorodenco Valentina. 

4. Teză de master: Formarea competențelor biologice la elevii din ciclul preuniversitar. Masterand: 

Jitariuc Irina. 

5. Teză de master: Particularitățile studiului independent in formarea competentelor la biologie. 

Masterand: Popa Elena. 
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2015 

Conducător: Tcaci Carolina, dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Diagnosticul cheltuielilor perioadei şi perfecționarea contabilității acestora. 

Student: Russu Natalia.  

2. Teză de master: Contabilitatea datoriilor față de personal şi aprecierea eficienței utilizării fondului 

de retribuție. Student: Marcaciova Dumitrița. 

3. Teză de master: Principii de determinare a obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit şi căi de 

perfecționare a contabilității acestora. Student: Lisnic Tatiana. 

4. Teză de master: Gestiunea şi perfecționarea contabilității creanțelor şi datoriilor comerciale în 

cadrul întreprinderii. Student: Bulancea Alina.  

5. Teză de master: Perfecționarea evaluării şi modalități de îmbunătățire a situației financiare a 

întreprinderii. Student: Ceban Andrei. 

6. Teză de master: Piața de asigurări din Republica Moldova: starea actuală şi perspective de 

dezvoltare. Student: Babii Evelina. 

7. Teză de master: Aspecte financiare ale administrării operațiunilor de export şi import la 

întreprindere. Student: Babena Ecaterina. 

8. Teză de master: Problemele sporirii eficienței financiare a activității întreprinderilor mici şi mijlocii 

în Republica  Moldova. Student: Cipeliuc Elena. 

9. Teză de master: Modalități de îmbunătățire a rezultatelor financiare ale întreprinderii. Student: 

Cocuş Olga.  

10. Teză de master: Perfecționarea metodelor de administrare a fluxului bănesc al întreprinderii. 

Student: Sîrbu Andrei. 

 

Conducător: Babii Leonid, dr. hab., prof. univ.  

1. Teză de master: Diagnosticul şi estimarea eficienței utilizării factorului uman, reglementarea 

salarizării angajaților. Student: Valcova-Bădărău Natalia. 

2. Teză de master: Organizarea contabilității şi principii de determinare a obligațiilor fiscale privind 

impozitul pe venit. Mazariuc Olesea. 

3. Teză de master: Evaluarea şi modalități de îmbunătățire a performanței financiare a întreprinderii. 

Student: Russu Ana. 

4. Teză de master: Influența mecanismului financiar asupra stabilității financiare a întreprinderii. 

Student: Maciuca Elena. 

5. Teză de master: Particularități şi probleme de management financiar la întreprinderile cu investiții 

străine. Student: Lungu Aliona. 

6. Teză de master: Sursele de finanțare a întreprinderii şi optimizarea structurii capitalului. Student: 

Pînzari Inna. 

 

Conducător: Boincean Boris, dr. hab., prof. cercet.  

1. Teză de master: Metode alternative de management a buruienilor în ecosistemele agricole. 

Masterand: Cebanu Dorin 

2. Teză de master: Avantajele şi dezavantajele diferitor premergători la cultivarea grâului de toamnă. 

Masterand: Dorojneac Andrei 

3. Teză de master: Fertilizarea şi fertilitatea solului de cernoziom în Republica Moldova. Masterand: 

Drozdova Olga 

4. Teză de master: Rolul asolamentului în reducerea dependenței gospodăriilor agricole de folosire a 

inputurilor. Masterand: Marandiuc Serghei 

5. Teză de master: Argumentarea necesității tranziției la un sistem de agricultură durabilă, inclusiv 

ecologică. Masterand: Marandiuc Victor 

6. Teză de master: Posibilitatea şi perspectivele de autoasigurare a gospodăriilor agricole cu surse 

alternative de energie. Masterand: Oprea Mariana 

7. Teză de master: Rolul îngrăşămintelor organice şi minerale în agricultura durabilă. Masterand: 

Tcaciuc Cornelia 
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8. Teză de master: Productivitatea şi fertilitatea solurilor de cernoziom din stepele Bălțului. 

Masterand: Tidva Ana (Burlac) 

9. Teză de master: Aspecte agronomice şi ecologice la folosirea irigării culturilor de câmp. Masterand: 

Tofan Vasile 

10. Teză de master: Managementul rațional a substanței organice a solului în agricultura modernă. 

Masterand: Țugui Victor  

11. Teză de master: Pregătirea compostului în agricultura modernă – ştiință sau artă Vatavu 

Viorica 

 

Conducător: Trusevici Alla, dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Perfecționarea contabilității rezultatelor financiare ale entității economice şi analiza 

acestora. Student: Şuba Mariana. 

2. Teză de master: Perfecționarea contabilității şi auditul mijloacelor fixe. Student: Şaptefrați Mihaela. 

3. Teză de master: Perfecționarea contabilității imobilizărilor  necorporale în cadrul entității 

economice. Student: Bogaciuc Denis. 

4. Teză de master: Metode de evaluare şi modalități de perfecționare a activității financiare a 

întreprinderii. Student: Țurcanu Eugeniu. 

5. Teză de master: Perfecționarea managementului de formare, distribuire şi utulizare a profitului 

întreprinderii. Student:Țurcanu Anişoara. 

6. Teză de master: Asigurarea stabilității financiare a întreprinderii prin prizma strategiei de 

diversificare. Student: Gherega Olga.  

7. Teză de master: Modalități de îmbunătățire a performanțelor băncilor comerciale în conformitate cu 

standardele internaționale. Student: Batog Olesea. 

8. Teză de master: Managementul activelor întreprinderii şi sporirea eficienței implementării lor. 

Student: Rusnac Angela. 

9. Teză de master: Perfecționarea metodelor de asigurare a stabilității financiare a băncilor din 

Republica Moldova în contextul asocierii cu UE. Student: Țurcan Natalia. 

10. Teză de master: Probleme de îmbunătățire a planificării financiare la întreprindere. Student: 

Dolință Nicolina. 

 

Conducător științific: Stadnic Stanislav dr., conf. univ. 
1. Teză de master: Metode alternative de management a buruienilor în ecosistemele agricole. 

Masterand: Cebanu Dorin. 

2. Teză de master: Metode alternative de management a buruienilor în ecosistemele agricole. 

Masterand: Cebanu Dorin 

 

Conducător: Balînschi Andrei,  dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Modalități de optimizare a portofoliului de credite al băncii comerciale. Student: 

Roşca Georgeta. 

2. Teză de master. Problemele de asigurare a stabilității financiare a băncilor comerciale din Republica 

Moldova în perioada actuală. Student: Lopotenco Vadim. 

3. Teză de master: Bugetul şi rolul său în implementarea politicii economice şi sociale a statului. 

Student: Vajinscaia Victoria. 

4. Teză de master: Eficiența economică a planului de marketing. Student: Didîc Mariana. 

5. Teză de master: Problemele de securitate a informațiilor în sistemul financiar. Student: Gunchin 

Tatiana. 

6. Teză de master: Bugetele locale şi rolul lor în implementarea politicii financiare regionale. Student: 

Molea Silvia. 

7. Teză de master: Asigurarea lichidității băncilor comerciale din Republica Moldova în perioada  de 

criză. Student: Ivaşcu Artur. 

8. Teză de master: Metode de perfecționare a politicii valutare a Băncii Naționale a Moldovei în 

perioada de criză. Student: Seliviorstova Elena. 
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Conducător: Bulat Gheorghe,  dr., conf. univ.  

1. Teză de master: Metode de gestiune a stocurilor şi perfecționarea contabilității acestora. Student: 

Dumanscaia Silvia. 

2. Teză de master: Perfecționarea contabilității cheltuielilor şi auditul acestora. Student: Ceban Elena. 

3. Teză de master: Diagnosticul utilizării mijloacelor fixe şi organizarea contabilității acestora. 

Student: Bulat Nicolae.  

4. Teză de master: Metode de diagnostică a fluxului de numerar şi organizarea contabilității acestuia în 

cadrul entității. Student: Baraboi Cătălina. 

5. Teză de master: Particularitățile contabilității operațiunilor de creditare şi perfecționarea acesteia în 

sistemul bancar. Student: Lungu Tatiana. 

6. Teză de master: Perfecționarea contabilității şi auditul veniturilor întreprinderii. Student: Pricop 

Ana. 

7. Teză de master: Particularități şi căi de perfecționare a contabilității în unitățile comerciale cu 

amănuntul. Student: Ciobanu Victoria. 

8. Teză de master: Estimarea eficienței economice a cheltuielilor pentru întreținerea forței de muncă şi 

organizarea contabilității decontărilor cu personalul. Student: Demenciuc Tatiana. 

9. Teză de master: Particularitățile şi căile de perfecționare a contabilității mărfurilor în unitățile 

comerciale cu ridicata. Student: Popa Elena. 

10. Teză de master: Organizarea contabilității şi principii de determinare a obligațiilor fiscale aferente 

taxei pe valoarea adăugată. Student: Şoldan Olga. 

11. Teză de master: Perfecționarea contabilității şi auditul datoriilor în cadrul entității economice. 

Student: Lupuşor Victoria. 

 

Conducător: Gaşițoi Natalia, dr., conf. univ. 

1. Teză de master: Utilizarea programei Microsoft Excel în cursul preuniversitar de matematică. 

Student: Loznean Alexandr. 

 

Conducător: Ciobanu Ina, dr., conf. univ. 

1. Teză de master: Aspecte de studiere a ecuațiilor şi inecuațiilor exponențiale în colegiile cu profil 

tehnic. Student: Pelevaniuc Elena. 

 

Conducător științific: Nicorici Maria, dr., conf. univ. 
1. Teză de master: Măiestria pedagogică în formarea competențelor de investigație. Masterand: 

Maximciuc Victor 

2. Teză de master: Stilul sănătos de viață şi aprecierea fiziologică a alimentației vegetariene. 

Masterand: Popovici Ludmila 

3. Teză de master: Aspecte metodologice de predare a unor module din biologievPripişneac Ana 

4. Teză de master: Alimentația artificială şi consecințele ei pentru sănătatea elevilor. Masterand: 

Slepoi Marina 

5. Teză de master: Noua paradigmă a învățării depline. Masterand: Zaporojan Capitolina 

 

 

4.3. Lista conferințelor la care au participat membrii profilului  

- în străinătate 

Anul 2011  

1. Conferința  Practico-Ştiințifică Internațională, Universitatea Națională din Cernăuți, 2011.  

2. XX мiжнар. наук-практ. конф. м. Чернiвцi Сучасна есономiчна динамiка в контекстi 

парадигми есономiчного розвитку Й.А.Шумпетера, 14-15 жовтня 2011, Чернiвцi. 
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3. 34-й международный научный школы-семинара имени академика С. С. Шаталина 

Системное моделирование социально-экономических процессов, Светлогорск, 26 сент.-1 окт. 

2011. Воронеж 

4. Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural Language Processing, 

2011, 12-14 Sept. 2011, Hissar (Bulgaria) 

5. Proceedings of the 8th International Conference „Linguistic Resources and Tools for processing of 

the Romanian language” 8-9 decembrie 2011. 

6. Конференция «Наука та освiта в сучасному унiверситетi в контекстi мiждународного 

спiвробiтництвa», 23-25 травня 2011 року, МДУ, Марiуполь.  

7. The 19
th 

Conference on applied and industrial mathematics, September 22-25 2011, Iaşi, România. 

8. Simpozion Internațional, ed. a II-a „Economie agrară şi dezvoltare rurală realități şi perspective 

pentru România”, 2011, Bucureşti. 

9. XX Международная научная- практическая конференция «Научное наследие Йозефа Алоиза 

Шумпетера и современность: взгляд из прошлого в будущее», от 14-16 октября 2011, г. 

Черновцы, Украина.  

10. XX мiжнар. наук-практ. конф. «Сучасна есономiчна динамiка в контекстi парадигми 

есономiчного розвитку Й.А.Шумпетера», м. Чернiвцi 14-15 жовтня 2011, Чернiвцi. 

 

Anul 2012 

11. Conferința „Progrese în teoria deciziilor economice în condiții de risc şi incertitudine”, Institutul 

de cercetări economice şi sociale „Gh. Zane”, 2012, Iaşi.  

12. IV Международная научно практическая конференция «Императивы развития Украины в 

условиях глобализации» 15-16 ноября 2012 г. Черниговский Госйинститут Экономики и 

Управления. 

13. The International Conference on Complex Analysis and Related Topics, The 13th Romanian-

Finnish Seminar, 2012, Ploieşti. 

14. The III International Scientific Symposium RETRO’2012 Collection of scientific articles 

„Retrospective of philology in information knowledge society”, 11-15 June, 2012, Parthenit, Crimeea, 

Ukraine. 

15. Десятaя международная научная-практическая конференция Студ «Шевченковская весна», 

22 марта 2012, Киев.  

16. Міжнар. наук.-практ. конференция «Соціально-економічні проблеми України в глобальному 

просторі», , 26-27 квітня 2012, Чернівці. 

17. IV Міжнар наук.-практ. конф. «Імперативи розвитку України в умовах глобализації», 15-16 

листопад 2012, Чернігів. 

18. Міжнар. наук.-практ. конф. «Соціально-економічні проблеми України в глобальному 

просторі», м. Чернівці, 26-27 квітня 2012 р.  

 

Anul 2013 

19. Международная Научно-Практическая конференция «Императивы розвитку суспильно-

економичних систем в умовах глобализации», 7-8 июня 2013, Ucraina.   

20. 12th International Conference MAURI, Giancarlo, Alberto DENNUNZIO [et al.] Edition 

Unconventional Computation and Natural Computation, July 1-5, 2013, UCNC, Milan [on line]. 

Proceedings of the 9th International Conference „Linguistic Resources and Tools for processing of the 

Romanian language” 16-17 May 2013, Miclăuşeni, Iaşi. 
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21.  „Advancements in the theory of economic decisions under risk and uncertainty conditions”: 

materials of international conference, 19 october 2013, Iaşi.  

22. Науково-практ. конф. «Формування соціально-економічного розвитку регіонів України в 

умовах суспільних трансформацій», 18-19 квітня 2013. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ.  

23. V международная Научно-Практическая конференция  Наука науч. произв. журн. 

«Дулатовские чтения 2013». Костанай, 2013 

24. Conferința Științifico-Practică Internațională „Turismul rural românesc în contextul dezvoltării 

durabile”, 22-25 mai 2013, Iaşi. 

25. Conferința Științifico-Practică Internațională „Rolul eroregiunilor în dezvoltarea durabilă în 

contextul crizei mondiale”, ediția a IX., 21 iunier, 2013, Iaşi.  

26. Conferința Științifico-Practică Internațională „Progrese în teoria deciziilor economice în condiții 

de risc şi incertitudine”, 19 octombrie 2013, Iaşi. 

27. International Conference „Human, Computer and Communication HCC 2013”, 28-29 May 2013, 

Lviv, Ukraine.  

28. 6th International Academic Conference of Young Scientists „Computer Science and Engineering 

2013 (CSE-2013)”, November 21-23, 2013, Lviv, Ukraine.  

29. Conferința Internațională Științifico-Practică a tinerilor cercetători, 06 decembrie 2013, 

Universitatea de Stat din Mariupol, Ucraina.  

30. Conferința Științifico-Practică Internațională «Формування соціально – економічного розвитку 

регионов України в умовах суспільних трансформацій», 2013, Cernăuți : ЧТЕI КНТЕУ.  

31. Conferința Științifică Internațională „Economie şi globalizare”, ed. a V-a, 06-07 decembrie 2013, 

Constanța.  

32. ІХ-ой международная научно-практическая конференция молодых ученых, Экономико-

правовой факультет, кафедра международной экономики Мариупольского государственного 

университета «Особенности интеграции стран в мировое экономическое и политико-правовое 

пространство», 06 декабря 2013, Мариуполь. 

33. Международная научно-практическая конференция «Молодежь и наука реальность и 

будущее», 5 марта 2013, Невинномысский институт экономики, управления и права, 

Невинномысск. 

34. Міжнар. наук.-практ. конф «Формування соціально-економічного розвитку регіонів України 

в умовах суспільних трансформацій», 18-19 квітня 2013, м. Чернівці.  

 

Anul 2014 

35. The 10th International Conference „Linguistic Resources and Tools for Processing the Romanian 

Language”, 18-19 Septembrie 2014, Craiova.  

36. Международная научно-практичная конференция «Экономика и управление в XXI веке: 

тенденции развития», 03.06.2014. Novosibirsk. 

37. Научно-практичная интернациональнная конференция «Современные тенденций в науке и 

овразовании», 3 марта 2014, Mосква. 

38. Conferința Științifică Internațională „Rolul eroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul 

crizei mondiale”, ed. a X-a, din 27 iunie 2014, Iaşi.  

39. Conferinţa Ştiinţifico-Practică Internațională «Наука и образование в XXI веке: теория, 

практика, инновации», din 2 iunie 2014, Mocква. 

40. Conferința Științifică Internațională „Economie şi Globalizare”, Universitatea „Tomis” din 

Constanța, ed. a VI-a, 12-13 decembrie 2014.  
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41. Агрохiмiя i грунтознавство, Спец. вип. до IX з’iзду Украiнського товариства грунтознавцiв 

та агрохiмiкiв (30 червня-4 липня 2014 року, м. Миколаiв): Охорона грунтiв - основа сталого 

розвитку Украiни. Харкiв, 2014, Кн. 3: Охорона грунтiв вiд ерозii i техногенного забруднення, 

рекультивацiя, агрохiмiя, бiологiя грунтiв. 

42. Conferința Națională a Societății Matematice din România, ed. a XVIII-a, Iaşi, , 24-26 octombrie, 

2014. 

43. The 3th  International Conference on Advanced Information Systems and Technologies (AIST 

2014), May 14-16, 2014, Sumy, Ukraine.  

44. Third International Conference „Informatics and computer technics problems” (PICT – 2014), 

27–30 May, 2014 Chernivtsi, Ukraine. [on-line]. Chernivtsi. 

45. The 22nd Conference on Applied and Industrial Mathematics - CAIM 2014, 18-21 septembrie, 

2014, Bacau, Romania. 

46. International Conf.  Monetary, Banking and Financial Issues in Central and Eastern EU Member 

Countries: How Can Central and Eastern EU Members Overcome the Current Economic Crisis? 10-

12 aprilie 2014, Iaşi. 

47. VII международная научно-практичная конференция молодых ученых «Mолодежь и наука: 

реальность и будущее», 2014, Невинномыск, Россия. Невинномыск.  

48. Международная научно-практичная конференция «Особенности интеграции стран в 

мировое экономическое и политико-правовое пространство», 5 декабря 2014, Мариуполь, 

Украина.  

49. Conferința Internațională ed. a XXVIII-a „Progrese în teoria deciziilor economice în condiții de 

risc şi de incertitudine. Sisteme fuzzy în economie”, 19.09.2014, Iaşi, Romania. 

50. Conferința Științifică Internațională „Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi 

a zonelor transfrontaliere”, 27 iunie 2014, Iaşi.  

 

Anul 2015 

51. Conferința Științifică Internațională „Etic şi estetic în dezvoltarea personalității. Educație şi 

modelare personală prin artă”, 15 mai 2015, Academia Română, Institutul de Cercetări Economice şi 

Sociale „Gh Zane” Iaşi. 

52. Conferința Internațională „Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile”,  mai 2015, 

Vatra Dornei. 

53. Conferința Științifică Internațională „Problemele şi perspectivele dezvoltării ştiinței la început de 

secol”, 30.06-01.07 2015, Pereiaslav-Hmelnic.  

54. Conferința VIII Internațională „Problemele, prioritățile şi perspectivele dezvoltării social-

economice în sec XXI”, 14-15 mai 2015, Universitatea Pedagogică Ivan Ognev, Cameneț Podolsc. 

55. Международная  научно-практичная конференция «Наука, образование, общество: 

актуальные вопросы и перспективы развития», 30 мая 2015, Moscova.  

56. Conferința „Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor 

transfrontaliere„2015, Iaşi. 

57. International conference „Euro and the European banking system: evolutions and challenges”, 

Univ. „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 4-6 iunie 2015. 

58. The 8th International symposium „Soil minimum Tillage Systems”, 25-26 Juna, 2015, Cluj-

Napoca. 

59. Scientific conference (modern aspect of soil quality) at Yiri Fedkovych Chernivtsi National 

University „Pedodiversity in space and time”, 15-19 sept., 2015. 
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60. Международная  научно-практичная конференция «Теоретичнi засади развитку аграрноi 

галузi на сучасному етапi та впроваждення iх у виробництво», 24-26 нояб. 2015, г.Николаев. 

61. The 23rd Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM-2015). September 17-20, 

2015,  Suceava, România.  

62. CAIM 2015, 17th-20st september, 2015, Suceava, Romania. [on-line]. Suceava, 2015,  

63. 17-th International Conference „System Analysis and Information Technologies” SAIT 2015, June 

22-25, 2015. [on-line]. Kiev, Ukraine. 

64. International Conference, Unive5rsity of Iasi „Alexandru Ioan Cuza” „Euro and the european 

banking system: evolutions and challenges”, 4-6.06.2015 [on-line]. 2015, Iaşi. 

65. Conferința Internațională „Euro and the European banking system: evolutions and challenges”, 4-

6 iunie 2015, Iaşi. 

66. Міжнар. наук.-практ. конф «Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного 

розвитку регіонуб», 23-24 квітня 2015 р. м. Чернівці. 

 

- în țară 

Anul 2011  

1. Conferința Științifico-Practică Internațională „Integrarea specialistului cu studii superioare pe 

piața muncii: aspecte naționale şi internaționale”. 21-22 octombrie, 2011, Bălți.  

2. Conferința Științifică Internațională „Probleme şi perspective de dezvoltare a potențialului 

economic şi managerial al Republicii Moldova în condițiile de criză”, 21 aprilie 2011, ULIM, 

Chişinău. 

3. Conferința Internațională Științifico-Practică, ediția VI-a „Creşterea economică în condițiile 

internaționalizării”, 20-21 octombrie 2011, I.E.F.S, Chişinău.  

4. Conferința Științifico-Practică Internațională „Integrarea specialistului cu studii superioare pe 

piața muncii: aspecte naționale şi internaționale”, 21-22 octombrie 2011, Bălți.  

5. Conferința Științifică Internațională „Biotehnologia microbiologică domeniu scientointensiv al 

ştiinței contemporane” 6-8 iulie 2011, Chişinău. 

6. Conferința Științifică Internațională „Sfecla de zahăr – cultură strategică în dezvoltarea 

agriculturii durabile a agriculturii Republicii Moldova”, 7-8 iulie 2011, Bălți. 

7. Conferința Științifică Internațională „Pledoarie pentru educație – cheia creativității şi inovării”, 1-

2 noiembrie 2011, IŞE, Chişinău. 

8. Conferința Științificщ -Practică Internațională „Integrarea specialistului cu studii superioare  pe 

piața muncii: aspecte naționale şi intern”, 21-22 octombrie 2011, Bălți. 

9. Conferința Științifică-Practică Internațională „Integrarea specialistului cu studii superioare pe piața 

muncii: aspecte naționale şi international”, 21-22 octombrie 2011, Bălți, USARB. 

10.  Conferința Ştiințifică în memoriam academicianului Boris Matienco „Structura şi 

funcționalitatea sistemelor biologice - diversitate şi universalitate”, 17 noiembrie 2011, Chişinău. 

11.  International Conference „Mathematics & Information Technologies: Research and Education” 

(MITRE-2011) dedicated to the 65-th anniversary of the Moldova State University, Chiținău, August 

22-25, 2011.  

12. COLLOQUIA PROFESSORUM USARB „Tradiție şi inovare în cercetarea ştiințifică”, ediția a 

II-a, 15 octombrie 2011, Bălți.  

13. Conferința Științifică Internațională „Probleme şi perspective de dezvoltare a potențialului 

economic şi managerial al Republicii Moldova în condițiile de criză”, 21 aprilie 2011, ULIM, 

Chişinău.  



99 

14. International Conference of Young Researchers:”Scientific abstracts”, IX ed., 11 noiembrie 2011, 

Chisinau, Moldova.  

15. International Conference of Young Researchers: Scientific abstracts, IX ed., 11 noiembrie 2011, 

Chişinău, Moldova. 

16. Conferința Ştiințifică Internațională, ULIM, 20 de ani „Probleme şi perspective de dezvoltare a 

potențialului economic şi managerial al Republicii Moldova în condițiile de criză”, 2011, 

ULIM,Chişinău.  

17. Conferința Științifico-Practică Internațională a tinerilor cercetători,  ed. a II-a „Dezvoltarea 

economiei bazate pe cunoaştere”, 2011, Chişinău. 

18. International Scientific and Practical Conf., VI-th edition „Economic growth in conditions of 

internationalization”, octombrie 20-21, 2011, Institutul de Economie, Finanțe şi Statistică, Chişinău. 

19. Conferința Științifico- Practică Internațională „Integrarea specialistului cu studii superioare pe 

piața muncii: aspecte naționale şi internaționale”, 21-22 octombrie 2011, Bălți. 

20. Conferința Științifică cu participare internațională dedicată aniversării a 65-a de la fondarea 

Universității de Stat din Moldova „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacității de 

inovare”, 21-22 septembrie 2011, Chişinău. 

21. Conferința Națională „Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri”, 10 noiembrie 

2011, Academia de ştiințe a Moldovei, Chişinău.  

 

Anul 2012 

22. Conferința Ştiințifică Internațională „Strategii şi politici de management în economia 

contemporană” prilejuită de împlinirea a 70 de ani de la naşterea regretatului prof. univ. dr. habilitat, 

memmbru corespondent al ASM, Rector ASEM (1994-2001) Eugen Hrişcev, 30-31 martie 2012, 

Chişinău. 

23. International Conference of Young Researchers : Scientific abstracts : 10 edition, November 23, 

2012 Chișinău, Moldova.  

24. Conferința Internațională Științifico-Practică, ed. a VII-a „Creşterea economică în condițiile 

globalizării”, 18-19 octombrie 2012, I.E.F.S., Chişinău. 

25. The 20th Conference on Applied and Industrial Mathematics dedicated to academician M. M. 

Cioban (CAIM-2012), 22-25 august 2012, UST,Chişinau.  

26. Conferința Practico-Ştiințifică Internațională «Правовые и социально-экономические 

направления реформирования современного общества», 2012, Tiraspol.  

27. The 4th International Conference „Telecommunications, Electronics and Informatics”, ICTEI 

2012, May 17-20, UTM, Chişinău.  

28. Colloquia Professorum „Tradiție şi inovareîn cercetarea ştiințifică”, ed. a 3-a, 12 octombrie 

2012, Bălți. 

29. Сonferința Ştiințifico-Practică Internațională „Asigurarea unei creşteri economice durabile într-

un Stat de drept”, 2012, Bălți. 

30. Simpozionul Internațional al Tinerilor Cercetători, ed. a X-a, 28-29 aprilie, 2012, Chişinău.  

31. International Scientific and Practical Conference. 7-th edition „Economic growth in conditions of 

globalization”, october 18-19, 2012. Chişinău, Institutul de Economie, Finanțe şi Statistică, 2012. 

32. Conferința Științifică Internațională „Contabilitate: provocări actuale şi aspirații pentru viitor”, 4 

aprilie 2012, ASEM, Chişinău. 

33.  Conferința ştiințifică internațională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, 28-29 

septembrie 2012, ASEM, Chişinău.  
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34. Conferința  Științifică Practică Internațională „Integrarea specialistului cu studii superioare pe 

piața muncii: aspecte naționale şi internaționale”, 21-22 octombrie, Bălți, 2012.  

35. International Conference of Young Researchers: Scientific abstracts, X edition, November 23 

2012, Chişinău.  

36. Colloquia Professorum „Tradiție şi inovare în cercetarea ştiințifică”, ediția a 3-a, 12 octombrie 

2012, Bălți. 

37. International Conference of Young Researchers, Xth edition, november 23, 2012. ULIM, 

Chișinău. 

38. Conferința Științifico-Practică Internațională „Problemele şi perspectivele dezvoltării economiei 

în secolul XXI”, 22-23 noiembrie 2012, Universitatea Slavonă, Chișinău.  

39. Conferința Științifico-Practică Internațională „Creşterea Economică în Condițiile Globalizării”, 

18-19 octombrie 2012, Chişinău. 

40.  Colloquia Professorum „Tradiție şi inovație în cerectarea ştiințifică”, ediția a III-a, 12 octombrie 

2012, Bălți. 

41. Colloquia professorum, „Tradiție şi inovare în cercetarea ştiințifică”, ediția a III-a, Universitatea 

de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, 12 octombrie 2012, Bălți.  

 

Anul 2013 

42. Colloque Scientifique International „Actualités dans l’enseignement des langues dans un contexte 

pluridisciplinaire”, 29 mars 2013, Bălți. 

43. Conferința Științifică Practică Internațională „Politici economice şi financiare pentru o dezvoltare 

competitive”, 12 aprilie 2013, ULIM, Chişinău. 

44. „Dezvoltarea inovațională din Republica Moldova : problemele naționale și tendințele globale” 

= «Инновационное развитие Республики Молдова : национальные задачи и мировые 

тенденции»: Материалы Международной Научно-Практической конференций, 7-8 ноября 2013, 

Комрат, 2013. 

45. Simpoziumul Științific Internațional „Modern Agriculture – Achievements and Prospects”. 09-11 

octombrie 2013, Chişinău. 

46. Conferința Științifică Internațională „Perspective şi tendințe actuale de dezvoltare a 

învățămîntului preşcolar şi primar”, 30-31 octombrie 2013, Bălți.  

47. Conferința Științifică Internațională „Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice 

europene: progrese şi aşteptări”, 5 aprilie 2013, Chişinău.  

48. Simpozionul Ştiințific al tinerilor cercetători, edшэшф a XI-a, 25-26 aprшдшу 2013, Chişinău. 

49. Conferința Științifico-Practică Internațională „60 de ani de învățământ economic superior în 

Republica Moldova: realizări şi perspective”, 27-28 septembrie 2013, ASEM, Chişinău.  

50. Conferința Științifică Internațională consacrată celor 10 ani de activitate a Facultății de Ştiințe ale 

Naturii şi Agroecologie a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți „Folosirea rațională a 

resurselor naturale - Baza dezvoltării durabile”, 10-11 octombrie, 2013, Republica Moldova.  

51. Conferința națională cu participare internațională „Strategii şi politici de management în 

economia contemporană”, ediția a 2-a, 29-30 martie 2013, ASEM, Chişinău.  

52. Colloquia Professorum „Tradiție şi inovareîn cercetarea ştiințifică”, ediția a 4-a, 18 octombrie 

2013, Bălți.  

53. 14th International Conference is dedicated to the 50th anniversary of the Institute of Mathematics 

and Computer Science : CMC14, August 20-23, 2013, Valinex, Chișinău, Moldova. 
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54. Conferința Internațională Științifico-Practică „Dezvoltarea inovațională din Republica Moldova: 

problemele naționale și tendințele globale”, 7-8 ноября 2013, Comrat.  

55. Conferința națională cu participare internațională „Strategii şi politici de management în 

economia contemporană”, ediția a 2-a, 29-30 martie 2013, ASEM, Chişinău. 

56. Conferința Științifico-Practică „Impactul calității resurselor umane asupra dezvoltării social-

economice a Republicii Moldova”, 26 noiembrie 2013, Institutul Muncii, Chişinău. 

57. Conferința Științifică Internațională consacrată celor 10 ani de activitate a Facultății de Ştiințe ale 

Naturii şi Agroecologie a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți „Folosirea rațională a 

resurselor naturale – Baza dezvoltării durabile” = ”Rational use of natural resources – The basis for 

sustainable development” = «Рациональное использова ние природных ресурсов – основа 

устойчивого развития», 10-11 octombrie 2013, Republica Moldova.  

58. Conferința Științifico-Internațională „Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru 

dezvoltarea durabilă a economiei regionale”, octombrie 2013, Bălți.  

59. Conferința Științifico-Practică Internațională „Politici economice şi financiare pentru o dezvoltare 

competitive”, 12 aprilie 2013, Chişinău.  

60. Simpozion ştiințifico-practic internațional „Băncile în economia concurenței, incertitudinii, 

inovării şi integrării”, 19 aprilie 2013, Chişinău.  

61. Simpozionul Ştiințific al Tinerilor Cercetători, 25-26 aprilie, 2013, Chişinău, ASEM, ed. a XI-a.  

62. Conferința ştiințifică „Integrare prin cercetare şi inovare”, 26-28 septembrie, 2013, Chişinău.  

63. Conferința Internațională Științifico-Practică „Economic growth in conditions of globalization”, 

Institutul Național de Cercetări Economice, 2013, Chişinău. 

64. Conferința Științifico-Practică Internațională „Competitivitatea capitalului uman pe piața muncii 

în condițiile dezvoltării regionale şi integrării europene”, 22-23 mai 2013, Bălți.  

65. Colloque international „Actualites dans l`enseignement des langues dans un contexte 

pluridisciplinaire”, 29 mars 2013, Bălți. 

66. Conferința Științifico-Practică Internațională „Politici economice şi financiare pentru o dezvoltare 

competitivă”, 12 aprilie 2013, ULIM, Chişinău.  

67. Conferința Științifico-Practică Internațională „Creşterea economică în condițiile globalizării”, 

ediția a VIII-a, 17-18 octombrie 2013, INCE, Chişinău. 

68. Conferința ştiințifică „Integrare prin cercetare şi inovare”, 26-28 septembrie 2013, USM, 

Chişinău.  

69. Conferința Științifico-Practică Internațională „Competitivitatea capitalului uman pe piața muncii 

în condițiile dezvoltării regionale şi a integrării europene”, 22-23 mai 2013, Bălți.  

70. Conferința științifico-Practică Internațională  „Politici economice şi financiare pentru dezvoltarea 

competitivă la etapa actuală”, 12 aprilie 2013, ULIM, Chişinău. 

71. Conferința Științifică Națională cu participare Internațională  „Asigurarea viabilității economico-

manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale”, 27 septembrie 2013, Bălți. 

72. Conferința Națională cu participare Internațională, ed. a 2-a „Stategii şi politici de management în 

economia contemporană”, 29-30 martie 2013,  ASEM, Chişinău.   

73. Conferința Practico-Științifică „Impactul calității resurselor umane asupra dezvoltării social-

economice a Republicii Moldova”,  26 noiembrie 2013, Institutul Muncii, Chişinău.  

74. Colloquia Professorum „Tradiție şi inovare în cercetarea ştiințifică”, Ed. a 4-a, 18 octombrie 

2013, Bălți. 

Simpozionul Ştiințific al Tinerilor Cercetători ASEM-2013,  Ed. a XI-a, 25-26 apr. 2013 [în 2 vol.], 

ASEM, Chişinău. 
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Anul 2014 

75. Colloquia professorum „Tradiție şi inovare în cercetarea ştiințifică”, Ed. a V-a, Univ. de Stat 

„Alecu Russo” din Bălți, 10 octombrie 2014, Bălți.  

76. Conferința Științifico-Practică Internațională „Perspectivele şi problemele integrării în spațiul 

european al învățământului superior”, 5 iunie 2014, Cahul.  

77. Conferință Ştiințifică Internațională „Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor 

economico-financiare şi sociale în plan național şi internațional”, 31.10 - 01.11 2014, ed. a 9-a. 

Chişinău. 

78. Conferința Științifico-Practică Internațională ed. a IX „Creşterea economică în condițiile 

globalizării”, 16-17 octombrie 2014, INCE, Chişinău. 

79. Conferința Științifico-Practică consacrate aniversării a 70-a a fondării ICCC „Selecția”, 

„Rezultatele și perspectivele cercetărilor la cultura plantelor de cîmp în Republica Moldova”, 20 iunie 

2014, Bălți. 

80. Conferința Științifică Internațională ed. a 9-a „Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a 

proceselor economico-financiare şi sociale în plan național şi international”, 31.10-01.11 2014, 

Chişinău. 

81. Conferința Științifică Internațională, consacrată aniversării a 60-a a dr. habilitat, prof. cercet. B. 

Boincean „Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale”, 25 noiembrie 2014, 

Bălți. 

82. Conferința Științifico-Practică Internațională „Strategii şi politici de management în economia 

contemporană”, din 28-29 martie 2014, ed. a III-a. Chişinău. 

83. Conferința Științifico-Practică Internațională „Simpozionul ştiințific al tinerilor cercetători”, din 

4-5 aprilie 2014, Chişinău.  

84. Conferința Științifico-Practică Internațională „Teoria şi practica administrări publice”, din 23 mai 

2014, Chişinău.  

85. Conferința Științifico-Practică Internațională „Persectivele şi problemele integrării în spațiul 

european a învățământului superior”, din 5 iunie 2014, Cahul. 

86. Conferința Științifico-Practică Internațională „Creşterea economică în condițile globalizării”, din 

16-17 octombrie 2014, Chişinău.  

87. Conferința Științifico-Practică Internațională „Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a 

proceselor economico-financiare şi sociale în plan național şi internațional”, din 31.10-01.11 2014, 

Chişinău.  

88. Conferința Științifico-Practică Internațională „Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaşterii”, din 26 septembrie 2014, Chişinău.  

89. Conferința Națională cu participare Internațională „Strategii şi politici de management în 

economia contemporană”, ed. a 3-a, 28-29 martie 2014, ASEM, Chişinău. 

90. The Third Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova, dedicated to the 50th 

anniversary of the foundation of the Institute of Mathematics and Computer Science : August, 19-23, 

2014, IMCS-50, Chișinău.  

91. The 8th International Conference on Microelectronics and Computer Science Chişinău, Moldova, 

October 22-25 2014, Chişinău.  

92. Colloquia Professorum Tradiție şi inovare în cercetarea ştiințifică, ed. a 5-a, din 10 octombrie 

2014, Bălți, Moldova.  
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93. Conferința Națională cu participare Internațională „Strategii şi politici de management în 

economia contemporană”, ed. a 3-a, 28-29 martie 2014, ASEM, Chişinău.  

94. Conferința Ştiințifico-Practică „Inovații prin intermediul TIC în învățămîntul universitar şi 

preuniversitar din Republica Moldova”, 19 decembrie 2014, Cahul.  

95. Conferința Științifică Internațională „Integrarea prin cercetare şi inovare”, 10-11 noiembrie, 

2014, Chişinău.  

96. Conferința Internațională „Creşterea economică calitativă: aspecte teoretice şi practice”, 27 

februarie 2014, ASEM, Chişinău.  

97. Conferința Internațională Ştiințifico-Practică „Creşterea economică în condițiile globalizării”, ed. 

a IX–a, 16-17 octombrie 2014, Chişinău. 

98. Conferința Științifico-Practică Internațională „Perspectivele şi problemele integrării în spațiul 

european al învățământului superior”, 5 iunie 2014, Cahul.  

99. Conferința Științifică Internațională „Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor 

economico-financiare şi sociale în plan național şi international”, 31.10-01.11 2014, Chişinău. 

100.  Conferința Internațională Științifico-Practică „Economic growth in conditions of globalization”, 

9th edition, octombrie 16-17 2014, Institutul Național de Cercetări Economice, Chişinău.  

101.  Conferința Științifică Internațională ed. a IX, „Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a 

proceselor economic-financiare şi sociale în plan național şi internațional”, 31.10-01.11 2014, CEP 

USM, Chişinău.  

102.  Conferința Științifico-Practică Internațională ed. a IX „Creşterea economică în condițiile 

globalizării”, 16-17 octombrie 2014, INCE, Chişinău.   

103.  Conferința Științifico-Practică Internațională „Perspectivele şi problemele integrării în spațiul 

european al învățământului superior”, 5 iunie 2014, Cahul. 

104.  Conferința Internațională „Creşterea economică calitativă: aspecte teoretice şi practice”, 27 

februarie 2014, ASEM, Chişinău. 

105.  Conferința Națională cu participare Internațională, ed. a 3-a „Stategii şi politici de management în 

economia contemporană”, 28-29 martie 2014, ASEM, Chişinău. 

106.  Conferința Ştiințifică cu participare Internațională  „Integrare prin cercetare şi inovare”, 10-11 

noiembrie 2014, USM, Chişinău. 

107.  Simpozionul Ştiințific al Tinerilor Cercetători ASEM-2014, Ed. a XII-a, 4-5 aprilie 2014, ASEM, 

Chişinău. 

 

Anul 2015 

108.  Conferința Internațională consacrată 24 ani de la formarea Universității din Comrat 11 februarie 

2015. 

109.  Conferința Științifică Internațională dedicate aniversării a 20 de ani a învățămîntului economic la 

USARB „Aspecte ale dezvoltării potențialului economico-managerial în contextul asigurării 

securității naționale”, 06-07 iulie 2015, USARB, Bălți. 

110.  Conferința Științificp-Practică Internațională „Strategii şi politici de management în economia 

contemporană”, din 28-29 martie 2015, ed. a IV-a. Chişinău.  

111.  Conferința Științifică Internațională „Persectivele şi problemele integrării în spațiul european a 

cercetării şi educației”, 5 iunie 2015, Cahul.  

112.  Conferința Științifică Internațională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 25-

26 septembrie 2015, Chişinău.  
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113.  Conferința Științifică Internațională „Perspectivele şi problemele integrării în Spațiul European 

al cercetării şi educației”, 5 iunie 2015, Cahul. 

114. Conferința Științifico-Practică Internațională „Rezultatele cercetărilor la cultura plantelor de 

câmp în Republica Moldova”, ICCC „Selecția”, 19 iunie 2015, Bălți.  

115.  Conference with international participations „Stability, Growth and Prosperity – In The European 

Space”, on March 26-27, 2015, in Chisinau Moldova. Chișinău: Centrul editorial „Universitatea de 

Studii Europene din Moldova”. 

116.  Conferința Ştiințifică Internațională „Dezvoltarea durabilă a economiei şi societății în era 

cunoaşterii şi a globalizării”, 27-28 martie 2015, ULIM, Chişinău.  

117.  Conferința Ştiințifică Internațională „Relevanța şi calitatea formării universitare. Competente 

pentru prezent şi viitor: mat..”, USARB, Facultatea de Pedagogie, 8 octombrie 2015, Bălți. 

118.  Conferința științifică Internațională dedicată aniversării a 55 ani de la fondarea Facultății de 

Ştiințe ale Educației Psihologice şi Arte, USARB „Tradiții şi valori în formarea profesională a 

cadrelor didactice în învățământul preşcolar şi primar”, noiembrie 2015, Bălți.  

119.  Conferința Internațională Ştiințifico-Practică „Creşterea economică în condițiile globalizării”, 

15-16 octombrie 2015, Institutul Național de Cercetări Economice, Chișinău. 

120. Conferința Internațională  „Educația incluzivă dimensiuni provocări soluții”, USARB, 25 

septembrie 2015, Bălți. 

121.  Conferința Ştiințifică Internațională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 25-

26 septembrie 2015, INCE, Chișinău.  

122.  Conferința Națională cu participare Internațională „Strategii şi politici de management în 

economia contemporană”, ed. 6-a, 27-28 martie 2015, ASEM, Chişinău.  

123.  Conferința Națională cu participare Internațională „Ştiința în nordul Republicii Moldova: 

realizări, probleme, perspective”, 25-26 septembrie 2015, Bălți.  

124.  Conferința Științifico-Practică „Rezultatele cercetărilor la cultura plantelor de cîmp în Republica 

Moldova”, 19 iulie 2015, Bălți. 

125.  Международный симпозиум «Защита растений - результаты и перспективы», Кишинев, 

27-28 октября 2015 года,  „Protecția plantelor - realizări şi perspective”: simp. şt. intern. Кишинев.  

126.  Internațional Conference „Mathematics & information technologies : research and education” 

(MITRE-2015), satellite conf. of the 8th congr. of romanian mathematicians, July 2-5, 2015 Chişinău. 

127.  Conferința Științifică Internațională „Inovații, performanță şi competitivitate în sectorul 

financiar”, 30-31 octombrie 2015, Chişinău.  

128.  „Priorități strategice de modernizare inovațională a economiei Republicii Moldova şi politici de 

dezvoltare durabilă la nivel mondial”, ed. a X-a, 30-31 octombrie 2015, Chişinău.  

129.  Conferința Științifică Internațională „Perspectivele şi problemele integrării în spațiul european al 

cercetării şi educației”, 5 iunie 2015  [în 2 vol.]. US Cahul.  

130.  Conferința Internațională Științifico-Practică „Economic growth in conditions of globalization”, 

10th edition, 15-16 octombrie 2015, Institutul Național de Cercetări Economice, Chişinău. 

131.  Conferința științifică Internațională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 25-

26 septembrie 2015, ASEM, Chişinău.   

132.  Conferința științifică Internațională „Perspectivele şi Problemele Integrării în Spațiul European 

al Cercetării şi Educației”, 5 iulie 2015, US Cahul. 
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V.COOPERĂRI NAȚIONALE ŞI INTERNAȚIONALE 

 

5.1. Cooperare în cadrul național 

5.1.1. Forme de cooperare în cadrul național  

1. ACORD DE COLABORARE între USARB și Academia de Ştiințe a Moldovei, 15.06.2007-

nelimitat. 

2. ACORD DE COLABORARE între USARB și Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp 

„Selecția” or. Bălți, Republica Moldova, 24.05.2013-24.05.2018. 

3. ACORD DE COLABORARE între USARB și Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a 

Republicii Moldova, 25.02.2009-nelimitat. 

4. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea de Stat din Moldova (studii de 

doctorat), 2009-2014. 

5. ACORD DE COLABORARE între USARB și Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Bălți, 

10.10.2011-10.10.2014. 

6. ACORD DE COLABORARE între USARB și ÎCS ENDAVA SRL, Chişinău, 11.06.2009-

11.06.2013. 

7. ACORD DE COLABORARE între USARB și Î.S. Fabrica de Sticlă din Chișinău, Universitatea 

Tehnică a Moldovei, 2013. 

8. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu – 

Haşdeu” din Cahul, 2010-2015.  

9. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 

2012-2017. 

10. ACORD DE COLABORARE între USARB și AO „Pro-Cooperarea Regională”, Bălți, 

21.12.2010-31.12.2011. 

11. ACORD DE COLABORARE între USARB și AO „Pro-Cooperarea Regională”, Bălți, 

24.04.2014-24.12.2016. 

12. ACORD DE COLABORARE între USARB și Academia de Studii Economice a Moldovei, 

17.05.2013-nelimitat. 

13. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea De Stat Din Tiraspol (cu sediul la 

Chişinău), 17.05.2013-17.05.2018. 

14. ACORD DE COLABORARE între USARB și Camera de Comerț si Industrie a Republicii 

Moldova, 29.10.2013-29.10.2018. 

15. ACORD DE COLABORARE între USARB și AO Centrul de Informare si Susținere a Tinerilor 

Economiști „CERTITUDINE”, 06.12.2013. 

16. ACORD DE COLABORARE între USARB și SAROB Production SRL 29.06.2014. 

17. ACORD DE COLABORARE între USARB și S.A. „MOLDAGROTEHNICA” 29.06.2014. 

18. ACORD DE COLABORARE între USARB și I.M „Elektromanufacturing” SRL, 23.05.2014. 

19. ACORD DE COLABORARE între USARB și Incubatorul antreprenorial inovațional 

„Antreprenorul Inovativ”, 2013-2018.  

20. Petic Mircea, dr., conf. univ., director  de proiect pentru tinerii cercetători, cod 13.819.18.06A   

„Sisteme şi tehnologii de procesare distribuită a informației şi evaluarea eficienței de utilizare a 

acestora”, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Chişinău, 2013-2014. 

21. Petic Mircea, dr., conf. univ., membru al echipei de cercetare în proiectul cod 15.817.02.02A  

„Modele şi tehnologii în ingineria sistemelor inteligente şi a calculului performant”, Institutul de 

Matematică şi Informatică al AŞM, Chişinău, 2015-2018. 
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22. Petic Mircea, dr., conf. univ., membru al echipei de cercetare în proiectul cod 11.817.08.03A 

„Tehnologii avansate de elaborare a sistemelor inteligente pentru Societatea Informațională ”, 

Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Chişinău, 2011-2014. 

23. Petic Mircea, dr., conf. univ., membru al echipei de cercetare în proiectul cod12.819.18.09A, 

„Elaborarea unui suport tehnologic-informațional pentru interoperabilitatea resurselor lingvistice 

computaționale”, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Chişinău, 2012-2013.  

24. Garbuz Veronica, asist. univ., membru al echipei de cercetare în proiectul cod MD-08/2015, 

„Crearea rețelei de centre de educație a adulților în raionul Rîşcani”, mai 2015- noiembrie 2015 

25. Garbuz Veronica, asist. univ., membru al echipei de cercetare în proiectul cod 08.2167.8-001.008, 

„Gradul de satisfactie al consumatorilor cu privire la deservirea cu apa si serviciile de canalizare in 

raionul Riscani”, 2010-2015. 

26. Garbuz Veronica, asist. univ., membru al echipei de cercetare în proiectul cod 286PL/06-R, 

„Serviciul de Integrare Socială şi Profesionalaăa Tinerilor în Dificultate”, 2012-2016. 

27. Garbuz Veronica, asist. univ., membru al echipei de cercetare în proiectul „ Biblioteca Rurală – 

furnizor de servicii pentru adulţi”, aprilie 2014 - octombrie 2015. 

28. Boincean Boris, dr. hab., cercet., Stadnic Stanislav, dr., conf. univ., membru al echipei de 

cercetare în proiectul cod 15.817.05.12F, „Managementul durabil a ecosistemelor agricole cu culturi 

de cîmp pe cernoziomul tipic din Republica Moldova”, Institutului de Cercetări Pentru Culturile de 

Cîmp „Selecția”, 2015-2018. 

29. Boincean Boris, dr. hab., cercet., Stadnic Stanislav, dr., conf. univ., membru al echipei de 

cercetare în proiectul cod 11.817.04.26A, „Crearea soiurilor şi hibrizilor competitivi de culturi de 

cîmp, perfecționarea tehnologiilor de cultivare, elaborarea şi perfecționarea sistemului de agricultură 

durabilă”, Institutului de Cercetări Pentru Culturile de Cîmp „Selecția”, 2011-2014. 

 

5.2. Cooperare în cadrul proiectelor 

 Cooperare internațională 

1. ACORD DE COLABORARE între Universitatea de Stat „Francis Skorina” din Gomel și USARB, 

20.06.2011-20.06.2016. 

2. ACORD DE COLABORARE între Universitatea de Științe Aplicate din Bern – Colegiul de 

Agricultură din Elveția și USARB, 2011.   

3. ACORD DE COLABORARE între USARB și Memorandum de Înțelegere, Colegiul Elvețian de 

Agricultură, 29.09.2011.   

4. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea D’AUVERGNE, Clermont, Franța, 

14.05.2012. 

5. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea de Stat din Suhumi, Georgia, 

11.01.2011-11.01.2016 

6. ACORD DE COLABORARE între USARB, Facultatea ŞNA și LOGO e.V. (Acordul privind 

practica studenților de la specialități agricole), Germania, 01.01.2010-31.12.2012.  

7. ACORD DE COLABORARE între USARB și LOGO e.V. (Acordul privind practica studenților 

de la specialități agricole), Germania, 01.10.2012-31.12.2016. 

8. ACORD DE COLABORARE între USARB și ÎCS DRA DRAEXLMAIER Automotive SRL, 

01.12.2014. 

9. ACORD DE COLABORARE între USARB și Institutul de Științe Aplicate Landshut,Germania,  

2014. 

10. ACORD DE COLABORARE între USARB, Facultatea ŞNA și Universitatea de Studii din Udine, 

Facultatea de Agricultură, Italia, 2010-2015. 
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11. ACORD DE COLABORARE între USARB și Ambasada Republicii Lituania şi Centrul de 

informare şi documentare NATO (crearea centrului NATO), 2009. 

12. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea Lituaniana de Științe ale Educației, 

07.07.2014-07.07.2019. 

13. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea de Stat „Ș. Ualikhanov” din 

Kokshetau, Kazahstan, 2010-2015. 

14. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea de Stat „I. Arabaev” din Kirghistan, 

01.01.2010-01.01.2015. 

15. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea „Chouaib Doukkali D’el Jadida”, 

Maroc, 08.06.2010-08.06.2015.   

16. ACORD DE COLABORARE între USARB și Colegiul Universitar din Volda/ Hogskulen i 

Volda, Norvegia, 10.04.2007-10.04.2012. 

17. ACORD DE COLABORARE între USARB și Şcoala Superioară Est- europeană din Przemysl, 

Polonia,  07.06.2007-07.06.2012. 

18. ACORD DE COLABORARE între USARB și Asociația Prietenii Științelor din Przemysl cu 

numele „K.M. Osinski”, Polonia, 12.06.2013-2016. 

19. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, 

Romania, 02.04.2008-02.04.2011. 

20. ACORD DE COLABORARE între Facultatea de Economie, USARB, și Facultatea de Ştiințe 

Economice, Juridice şi Administrative a Universității „Petru Maior” din Târgu-Mureş, Romania, 

15.12.2007-15.12.2012. 

21. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 

2009-2012. 

22. ACORD DE COLABORARE între Facultatea de Științe Reale, USARB și Facultatea de Fizică a 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 08.12.2011-08.12.2016. 

23. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea „Transilvania” din Brașov, Romania, 

18.06.2015-18.06.2020. 

24. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

România, 2015-2020. 

25. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea din Pitești, România, 2015-2020. 

26. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, 

România, 03.12.2013-03.12.2018. 

27. ACORD DE COLABORARE între USARB și Moodle România, 04.09.2013-nelimitat. 

28. ACORD DE COLABORARE între Facultatea de Ştiințe  ale Naturii Şi Agroecologie, USARB și 

Facultatea de Inginerie Brăila, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România, 10.04.2013-

10.04.2018. 

29. ACORD DE COLABORARE între Facultatea de Științe Reale, USARB și Facultatea de Inginerie 

Brăila, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România,10.04.2013-10.04.2018. 

30. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea de Stat din Petrozavodsk, Rusia 

04.04.2014. 

31. ACORD DE COLABORARE între USARB și Institutul de Dezvoltare Internațională Leavitt din 

SUA, Septembrie 2012-Aprilie 2013. 

32. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea Națională „Ivan Franko” din Lvov, 

Ucraina, 26.12.2000-26.12.2005. 
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33. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea Națională „Ivan Franko” din Lvov, 

Ucraina, 01.08.2007-01.08.2012. 

34. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea Națională „Iurii Fedkovici” din 

Cernăuți, Ucraina, 23.10.2009- 23.10.2014. 

35. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea Națională de Economie şi Comerț 

„Mihail Tugan Baranovski”, Donețk, Ucraina, 2010-2015. 

36. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea Tehnologică de Stat din Cercasî, 

Ucraina, 2012-2015. 

37. ACORD DE COLABORARE între USARB și Institutul de Comerț şi Economie din Cernăuți, 

Ucraina, 28.01.2013 20.03.2014. 

38. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea din Mariupol, Ucraina, 2011. 

39. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea Națională a Ucrainei de Est 

„Volodymyr Dahl” din Lugansk, Ucraina, 2011-2016. 

40. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea Națională de Comerț şi Economie 

din Kiev, Ucraina, 2010-2012. 

41. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea de Învățământ Superior Ukoopsoyuz- 

„Universitatea de Economie și Comerț ” din Poltava, Ucraina, 29.06.2011- 29.06.2016. 

42. ACORD DE COLABORARE între USARB și Institutul Național de Cercetări Științifice, 

Ministerul de Învățământ şi Științe a Ucrainei, 2010-nelimitat. 

43. ACORD DE COLABORARE între USARB și Academia de Științe Umanistice din Hmelnițski, 

Ucraina,  nelimitat. 

44. ACORD DE COLABORARE între USARB și „Almanahul de lucrări științifice SWorld”, 

Ucraina, septembrie 2014 – nelimitat. 

45. ACORD DE COLABORARE între USARB și Institutul de pedologie și agrochimie „A.N. 

Sokolovschi”, Ucraina, 01.03.2014-01.03.2018. 

46. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea de Stat Bucovineană de Științe 

Economice și Financiare, Ucraina, 09.10.2015- nelimitat. 

47. ACORD DE COLABORARE între USARB și Universitatea din Pecs,  Ungaria, 16.06.2011. 

48. ACORD DE COLABORARE între USARB și Institutul Balassi, Ungaria, 2015-2017. 

49. Damian Iulia, dr., conf. univ., membru al echipei de cercetare în proiectul cod 10.820.08.06./BF  

„Cercetarea sistemelor de așteptare cu priorități în sistemele contemporane de diversificare a resurselor 

informaționale ”, Academia de Ştiințe  Moldovei - Academia de Ştiințe a Belorusiei, 2010-2011. 

50. Petic Mircea, dr., conf. univ., membru al echipei de cercetare în proiectul cod NUKR.SFPP 

984877, „Modelarea şi atenuarea dezastrelor sociale cauzate de catastrofe şi terorism”, Institutul de 

Matematică şi Informatică, Institutul de Informatică Teoretică (filiala Iaşi a Academiei Române), 

Institutul de Analiză Sistemică Aplicată al Universității Naționale Tehnice a Ucrainei „Institutul 

Politehnic din Kiev”, 2015-2016. 

51. Branașco Natalia, dr., lect. univ., Trusevici Alla, dr., conf. univ., Tcaci Carolina, dr., conf. univ., 

membri al echipei de cercetare în proiectul ETF JP numărul 00408-2008 „ Modernisation et 

developement des cours professionnalises”, Clermont – Ferrand, France, 2009-2012. 

52. Balînschi Andrei, dr., conf. univ., membru al echipei de cercetare în proiectul MIS-ETC cod 1603 

– ECO-CARPATI „ Dezvoltarea de Eco-Business în Carpații de frontieră ca o șansa pentru 

competitivitate economică mai bună ”, Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica 

Moldova, 2007-2013. 

53. Balînschi Andrei, dr., conf. univ., membru al echipei de cercetare în proiectul cod 

SEE/D/0223/1.2/X , „Crearea și promovarea de noi abordări și instrumente pentru consolidarea 
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competitivității sectorului primar și de inovare în Europa de Sud-Est” (APP4INNO), contractul de 

Grant - acțiuni externe ale Uniunii Europene, 2014. 

54. Tcaci Carolina,  dr., conf. univ., Trusevici Alla,  dr., conf. univ., membru al echipei de cercetare în 

proiectul MIS-ETC code: 1934 „Joint Business Support Centre –– Instrument for fostering 

development of entreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area”, Asociația de Dezvoltare Economică şi 

Regională, Suceava, România, 2013-2015. 

55. Garbuz Veronica, asist. univ., membru al echipei de cercetare în proiectul, „European Regional 

Competitiveness and Human Resource Development ”, Facultatea de Economie şi Administrarea 

Afacerilor, Iasi, Romania, 2015-2016.  

56. Boincean Boris, dr. hab., prof. cercet., Stadnic Stanislav, dr., conf. univ., membru al echipei de 

cercetare în proiectul cod 13820. 14.04/ GA, „Monitorizarea şi adaptarea la variația schimbărilor 

umidității solului în condițiile încălzirii globale”, Republica Moldova – Germania, în cadrul 

Institutului de Cercetări Pentru Culturile de Cîmp „Selecția”, 2013-2015. 

57. Boincean Boris, dr. hab., prof. cercet., Stadnic Stanislav, dr., conf. univ., membru al echipei de 

cercetare în proiectul cod APP4 INNO, „Establishment and promotion of new approaches and tools for 

the strengthening of primary sectors competitiveness and innovation in the South East Europe”, în 

cadrul Asociației Internaționale a Business-ului Mic şi Mijlociu „Small Euro Bussines. 
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VI. ACȚIUNI DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ  

PLANIFICATE PENTRU URMĂTORII CINCI ANI 

 

Membrii profilului îşi propun dezvoltarea pe următoarele direcţii: 

1. Participarea la proiecte pentru tineri cercetători cîştigate în 2015: 15.819.02.06A „Elaborarea 

unui sistem de prelucrare a textelor cu structură neomogenă”. Conducătorul proiectului: Petic Mircea, 

dr., cercetător ştiinţific stagiar. Echipa de cercetare va continua lucrările conform planurilor proiectelor 

în anii 2015-2016. 

2. Participarea la concursul de proiecte pentru tinerii cercetători, 16.819.06.17A „Elaborarea 

Modelului dezvoltării inovaţionale sustenabile a universităţilor în baza cercetării culturii inovaţionale a 

tinerilor specialişti”. Conducătorul proiectului: Suslenco Alina, dr., as.univ. Proiectul a derulat în 

2016. 

3. Depunerea propunerilor de proiecte instituţionale de cercetare lansate în 2016-2020. 

4. Participarea în proiecte internaţionale de mobilitate academică Erasmus Mundus. 

            5. Depunere în 2016-2020 a propunerilor de proiecte internaţionale bilaterale şi din programul 

HORIZON 2020. 

            6. Colaborarea cu organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din țară și de peste hotare în vederea 

diseminării rezultatelor ştiinţifice şi a transferului tehnologic. 

            7. Participarea cu rezultatele cercetărilor  la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

            8. Organizarea şi promovarea conferinţelor ştiinţifice: Conferinţa ştiinţifică internaţională 

„Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în 

condiţiile integrării în UE”. 16-17 septembrie 2016; Conferinţa consacrată aniversării a 70 de ani de la 

fondarea Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, iulie 2017. 

            9. Publicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în monografii, articole, teze ale comunicărilor. 

Sporirea calității și a vizibilității pe plan internațional se va asigura prin publicarea rezultatelor 

cercetării în reviste cotate ISI. 

          10. Elaborarea şi publicarea manualelor, ghidurilor, compendiumuri pentru învăţământul 

universitar. 

          11. Colaborarea cu INCE în consorțiul Școlii doctorale în vederea pregătirii cadrelor științifice, 

conducerii tezelor de doctorat. 

          12. Activizarea cooperării cu mediul de afaceri în vederea efectuării cercetărilor de către 

membrii profilului, masteranzi, studenţi. 
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Anexa nr. 1 

 

FIŞA  STATISTICĂ 

 

 

 

I. INFORMAŢII GENERALE 

 

 

1.1. Denumirea organizaţiei  

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi______________________________________________________________ 

1.2. Statutul juridic 

Universitatea de Stat  „Alecu Russo” din Bălţi - organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării_____________________________ 

1.3. Anul fondării 

1945 – Institutul învăţătoresc, 1953 – Institutul pedagogic de Stat din Bălţi, 1992 – reorganizat în Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din Bălţi_________________________________________ 

1.4. Actul de înfiinţare 

1) Hotărîrea Sovietului Comisarilor Poporului din R.S.S.M. nr. 532 din 12 iunie 1945______________________________ 

2) Hotărîrea Consiliului de Miniştri al R.S.S.M. nr. 846 din 13 august 1953_______________________________________ 

3) Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 330 din 21 mai 1992___________________________________________ 

1.5. Numărul de înregistrare (identificare) atribuit de Camera Înregistrării de Stat şi data eliberării certificatului de 

înregistrare 

__________________________________________________________________________________ 

1.6. Profilul de cercetare  

„Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial___________________________________________ 

1.7. Direcţiile ştiinţifice de bază 

Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă  

1.8. Structura organizatorică  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1.9. Director  

dr.hab., prof.univ. Ion Gagim_______________________________________________________ 

1.10. Adresa 

str. Puşkin 38, m. Bălţi, Republica Moldova, MD 3121______________________________________________________ 

1.11.Telefon, fax, pagina web, e-mail 

Tel.: (0231)52430; fax: (0231)52439; pagina web: www.usarb.md; e-mail: rectorat.usb@gmail.com  

http://www.usarb.md/
mailto:rectorat.usb@gmail.com
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II. RESURSE UMANE 

 

Indicatorul 

 

Anul  

2011 2012 2013 2014 2015 

M
ed

ia
 

an
u

al
ă 

 

2.1. 

Total posturi (conform statelor de personal) 8,01 7,93 7,72 7,6 7,74 7,8 

2.1.1. Posturi ocupate       

2.1.2. Posturi vacante       
 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

Structura personalului după activitate       

 

2.2.1. 

Cercetători ştiinţifici, total posturi       

2.2.1.1. Posturi ocupate       

2.2.1.2. Posturi vacante       

 

2.2.2. 

Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi 

inovării, total posturi 

      

2.2.2.1. Posturi ocupate       

2.2.2.2. Posturi vacante       

 

2.2.3. 

Personal auxiliar, total posturi       

2.2.3.1. Posturi ocupate       

2.2.3.2. Posturi vacante       

 

2.2.4. 

Personal de conducere, total posturi       

2.2.4.1. Posturi ocupate       

2.2.4.2. Posturi vacante       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

Angajarea personalului       

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. 

Personal din sfera ştiinţei şi inovării, total 

persoane 

1 1 1   0,6 

        

 

 

2.3.1.1. 

Cercetători ştiinţifici, total 1 1 1   0,6 

 

2.3.1.1.1. 

titulari       

a. de bază 1 1 1   0,6 

b. cumul intern       

 

2.3.1.1.2. 

netitulari       

a. cumul extern       

b. acord de 

muncă 

      

 

 

 

 

2.3.1.2. 

Alte categorii de personal din 

sfera ştiinţei şi inovării, total 

      

 

2.3.1.2.1. 

titulari       

a. de bază       

b. cumul intern       

 

2.3.1.2.2. 

netitulari       

a. cumul extern       

b. acord de 

muncă 

      

 

2.3.2. 

Personal ştiinţifico-didactic al instituţiilor de 

învăţămînt superior, persoane 

17 19 18 22 22 19,6 

2.3.2.1. de bază 15 16 15 19 19 16,8 

2.3.2.2. cumul intern       

2.3.2.3. cumul extern 2 3 3 3 3 2,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. 

Persoane care deţin grade ştiinţifice, titluri ştiinţifice şi 

ştiinţifico-didactice, titluri onorifice 

      

 

 

 

2.4.1. 

Cercetători ştiinţifici       

2.4.1.1. doctori/ doctori habilitaţi       

2.4.1.2. conferenţiari 

universitari/cercetători 

      

2.4.1.3. profesori universitari/cercetători       

2.4.1.4. membri  titulari/ membri 

corespondenţi 

      

 

 

2.4.2. 

Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi 

inovării 

      

2.4.2.1. doctori/ doctori habilitaţi       
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2.4.2.2. conferenţiari 

universitari/cercetători 

      

 

 

2.4.3. 

Personal ştiinţifico-didactic       

2.4.3.1. doctori/ doctori habilitaţi 9/2 13/2 13/2 15/3 16/3 13,2/2,4 

2.4.3.2. conferenţiari 

universitari/cercetători 

8 10 12 13 13 11,2 

2.4.3.3. profesori universitari/cercetători 1 1 1 2 2 1,4 

2.4.3.4. membri  titulari/ membri 

corespondenţi 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. 

Perfecţionarea personalului         

 

 

2.5.1. 

Doctoranzi, total (2.5.1.1.+2.5.1.2.) 3 4 4 4 3 3,6 

inclusiv :       

2.5.1.1. care studiază în organizaţie ( zi/ 

cu frecvenţă redusă) 

      

2.5.1.2. care studiază în exterior, total 3 3 3 3 3 3 

2.5.1.3. dintre care în străinătate  1 1 1  0,6 

2.5.2. Postdoctoranzi, total       

2.5.3. Competitori, total       

2.5.4. Stagii în străinătate, număr de persoane/total 

luni 

1/3 1/4 3/6 4/21 2/14 2,2/9,6 

2.5.5. Număr de persoane care au efectuat stagii de 

peste o lună în străinătate 

1 1 3 4 2 2,2 

 

2.5.6. 

Persoane care au obţinut grade ştiinţifice, 

total 

5  1 1 1 1,6 

2.5.6.1. doctor habilitat       

2.5.6.2. doctor 5  1 1 1 1,6 

 

 

 

2.5.7. 

Persoane care au obţinut titluri ştiinţifice şi 

ştiinţifico-didactice, total 

      

2.5.7.1. profesor cercetător/conferenţiar 

cercetător 

      

2.5.7.2. profesor universitar/conferenţiar 

universitar 

 2    0,4 

2.5.8. Persoane abilitate cu dreptul de conducător 2 3 3 3 3 2,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. 

Repartizarea personalului uman după vîrstă       

 

 

 

2.6.1 

Cercetători ştiinţifici       

2.6.1.1. Sub 35 de ani       

2.6.1.2. 35-44 de ani       

2.6.1.3. 45-54 de ani       

2.6.1.4. 55-64 de ani       

2.6.1.5. Peste 65 de ani       

 

 

 

2.6.2. 

Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi 

inovării 

      

2.6.2.1. Sub 35 de ani       

2.6.2.2. 35-44 de ani       

2.6.2.3. 45-54 de ani       

2.6.2.4. 55-64 de ani       

2.6.2.5. Peste 65 de ani       

 

 

 

2.6.3. 

Personal ştiinţifico-didactic 17 19 18 22 22 19,6 

2.6.2.1. Sub 35 de ani 8 8 7 8 9 8 

2.6.2.2. 35-44 de ani 3 3 3 5 9 4,6 

2.6.2.3. 45-54 de ani 2 3 3 4 1 2,6 

2.6.2.4. 55-64 de ani 3 4 4 3 3 3,4 

2.6.2.5. Peste 65 de ani 1 1 1 2 2 1,4 

2.7. Conducători ai programelor de stat,  proiectelor de 

cercetare, desemnaţi  în perioada evaluată 

3 2 2 2 2 2,21 

 

 

 

 

 



114 

 

 

III. RESURSE  FINANCIARE 
 

Indicatorul 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

M
ed

ia
 

an
u

al
ă 

3.1. Cheltuieli totale ale organizaţiei (cheltuieli de casă),  

mii lei 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

Surse de finanţare destinate activităţilor ştiinţifice 

(plan precizat),  total (mii lei) (3.2.1.+3.2.2.) 

140,9 182,2 219,2 207,1 135,3 176,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. 

Alocaţii bugetare (cheltuieli de bază), mii  

lei 

80,9 182,2 188,4 167,1 104,0 144,5 

 

3.2.1.1. 

proiecte instituţionale 80,9 82,2 88,4 97,1  69,72 

a. cercetări ştiinţifice  

fundamentale   

      

b. cercetări ştiinţifice 

aplicative 

80,9 82,2 88,4 97,1  69,72 

3.2.1.2. proiecte din cadrul  Programelor 

de Stat 

 100,0 100,0 70,0  54,0 

3.2.1.3. proiecte pentru procurarea 

utilajului  

      

3.2.1.4. proiecte de transfer tehnologic      19,0 3,8 

3.2.1.5. proiecte independente (pentru 

tineri cercetători etc. ) 

    78,0 15,6 

3.2.1.6. proiecte din cadrul programelor 

bilaterale internaţionale  

    7,0 1,4 

3.2.1.7. alocaţii suplimentare din Fondul 

de rezervă  

      

3.2.1.8. pregătirea cadrelor ştiinţifice       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. 

Mijloace  speciale (3.2.2.1.+ 3.2.2.2.) 60,0  30,8 40,0 31,3 32,4 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1. 

naţionale, total   30,8 40,0 31,3 20,42 

a. 

cofinanţare a proiectelor 

de transfer   

tehnologic 

  30,8 40,0 31,3 20,42 

b. 
pregătirea cadrelor 

ştiinţifice prin contract 

      

c. 

prestare a serviciilor 

contra plată  (contracte cu 

agenţi economici 

autohtoni) 

      

d. surse obţinute din arendă       

e. alte surse (donaţii, 

sponsorizări ş.a.) 

      

 

 

3.2.2.2. 

internaţionale, total 60,0     12,0 

a. granturi internaţionale  60,0     12,0 

b. 
contracte cu  agenţi 

economici străini  

      

c. 
altele (sponsorizări, 

donaţii  ş.a.) 

      

3.3. Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării (cheltuieli de 

casă), total (mii lei) 

80,9 182,2 219,2 207,1 135,3 164,94 

 inclusiv:       

 3.3.1. Cheltuieli de personal (salarizare,  fond 

social şi medical ) 

64,0 117,5 130,2 116,7 44,4 94,56 

 3.3.2. Procurare de echipament ştiinţific   19,4   14,0 6,68 

 3.3.3. Pregătire de cadre ştiinţifice       

 3.3.4. Deplasări şi delegaţii ştiinţifice 6,9 8,7 35,2 20,7 19,6 18,22 

 3.3.5. Plată a serviciilor comunale şi a altor 

servicii 

10,0 36,6 53,8 69,7 57,3 45,48 

 3.3.6. Cheltuieli per unitate de cercetător ştiinţific       
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3.4. Ponderea cheltuielilor pentru sfera ştiinţei şi inovării în 

volumul total al cheltuielilor organizaţiei (%) 

      

3.5. Ponderea cheltuielilor din bugetul pentru sfera ştiinţei 

şi inovării (indiferent de sursa finanţării) pentru 

achiziţionarea de echipament ştiinţific, acoperirea 

cheltuielilor de specializare, stagiere, cooperare 

tehnico-ştiinţifică, participare la manifestări ştiinţifice 

şi de detaşare a personalului pentru schimb de 

experienţă (%) 
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IV. POTENŢIAL LOGISTIC 
 

Indicatorul 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

M
ed

ia
 

an
u

al
ă 

4.1. 

Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică, total 

(m²) (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.) 

115 115 115 115 115 115 

4.1.1. Proprii 115 115 115 115 115 115 

4.1.2. Primite în folosinţă       

4.1.3. Luate în arendă       

4.1.4. Per cercetător ştiinţific 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75 13,7

5 

4.2. 

Echipament ştiinţific 

4.2.1. Total (mii lei) 189,

4 

194,0 201,8 206,9 306,9 219,

8 

4.2.1. Per unitate de cercetător ştiinţific 22,6

5 

24,5 24,5 22,7 39,6 26,6 

4.3. 

Caracteristici ale echipamentului ştiinţific (după 

vîrstă, reieşind din cost ) (%) 

100,

0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 

4.3.1. Sub 5 ani 45,3 40,7 38,9 38,2 41,4 40,9 

4.3.2. 6 – 10 ani 30,5 29,6 35,3 32,9 31,8 32,0 

4.3.3. Peste 10 ani 24,2 29,7 25,8 28,9 26,8 27,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

V. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII DIRECTE DE CERCETARE ŞI INOVARE 
 

Indicatorul 

 2011 2012 2013 2014 2015 

M
ed

ia
 

an
u

al
ă 

5. 1. 

Număr de lucrări ştiinţifice publicate  

(5.1.1.+5.2.+5.3.+5.8.3. +5.9.3.) 

55 43 59 59 72 57,6 

inclusiv: 

5.1.1. 

Publicaţii  ştiinţifice electronice       

5.1.1.1. în ţară       

5.1.1.2. în străinătate 2     0,4 

5.1.2. 
Număr de lucrări ştiinţifice publicate  per 

unitate de cercetător ştiinţific 

3,11 2,23 3,03 2,9 3,24 2,91 

5.1.3. 

Cheltuieli totale (fără fonduri de procurare a 

utilajului, lucrări de reparaţii capitale) per 

lucrare publicată (mii lei)  

1,47 3,79 3,71 3,51 1,68 2,75 

5.2. 

Număr de articole ştiinţifice publicate, total 

(5.2.1.+5.2.2.+5.2.3.) 

52 38 52 52 68 52,4 

5.2.1. 

În reviste ştiinţifice, total (5.2.1.1.+5.2.1.2.) 13 5 6 16 6 9,2 

5.2.1.1. 

în ţară, total  11 3 5 10 4 6,6 

a. categoria A        

b

. 

categoria B  8 2 2 6 2 4 

c.   categoria C  3 1 3 4 2 2,6 

5.2.1.2. 

în străinătate, total 2 2 1 6 2 2,6 

a. ISI, cu factor de impact > 1       

b

. 

ISI, cu factor de impact 0,1- 

1 

      

c. ISI, cu factor de impact <0,1 1 2 1 6  2 
d

.  

alte reviste ştiinţifice 

atestate 
1    2 0,6 

5.2.2. 

În culegeri, total  39 33 46 36 62 43,2 
5.2.2.1. în ţară 31 25 25 22 46 29,8 
5.2.2.2. în străinătate 8 8 21 14 16 13,4 

5.2.3 

În enciclopedii, total       
5.2.3.1. în ţară       
5.2.3.2. în străinătate       

5.3. 

 

 

 

 

 

 

5.4 

 

Număr de lucrări  editate, total  (5.3.1.+5.3.2.+5.3.3) 1 5 7 7 4 4,8 

5.3.1. 

Monografii  (5.3.1.1.+  5.3.1.2)  5 6 6 3 4 

5.3.1.1. în ţară   1  1 0,4 
5.3.1.2. în străinătate     2 0,4 

5.3.1.3. 
în ediţii internaţionale incluse în 

Web of Science 

      

5.3.1.4. capitole în monografii în ţară  5 5 6  3,2 

5.3.1.5. 
capitole în monografii peste 

hotare 

      

5.3.2. Dicţionare, total        

5.3.2.1. în ţară       

5.3.2.2. în străinătate       

5.3.3. Culegeri 1  1 1 1 0,8 

Activitatea inovaţională       

5.4.1. Brevete obţinute       

5.4.1.1. în ţară       

5.4.1.2. în străinătate       

5.4.2. Brevete implementate       

5.4.2.1. în ţară       

5.4.2.2. în străinătate       

5.4.3. Cereri de brevetare înaintate la AGEPI       

5.4.4. Certificate de soiuri obţinute       
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5.4.5. Certificate de rase obţinute       

5.4.6. Certificat de preluare a suşelor în colecţii       

5.4.7. 
Cereri de certificare a 

soiurilor/raselor/suşelor 

      

5.4.8. 

Contracte de licenţă (cesiune) în baza 

brevetelor, know-how şi soiurilor de plante 

omologate, raselor, tipurilor, liniilor de  

animale şi păsări  

      

5.4.9. 

Rezultate menţionate la expoziţii şi saloane 

în ţară/peste hotare cu:  

      

5.4.9.1 medalii de aur       

5.4.9.2. medalii de argint       

5.4.9.3. medalii de bronz       

  

5.4.9.4. Alte distincţii de apreciere a 

rezultatelor cercetărilor şi 

elaborărilor 

      

 

 

 

 

5.5 

Elaborări ştiinţifice şi tehnologice   

5.5.1. 
Produse, echipamente asimilate în fabricare 

în serie 

      

5.5.2. 

Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse 

noi şi seminţe de soiuri realizate şi 

valorificate de agenţi economici prin 

contract cu un volum de finanţare >100 mii 

lei per contract  

      

5.5.3. 

Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse 

noi şi seminţe de soiuri realizate şi 

valorificate de agenţi economici prin 

contract cu un volum de finanţare <100 mii 

lei per contract 

      

5.5.4. 

Produse noi valorificate de agenţii 

economici prin colaborare sau contracte 

royalty  

      

5.5.5. 
Mostre de maşini, echipamente, dispozitive 

funcţional elaborate 

      

5.5.6. Atlase şi hărţi elaborate       

5.5.7. Materiale / substanţe noi documentate       

5.5.8. Tehnologii noi documentate       

5.5.9. Metode noi documentate       

5.5.10. Procedee documentate       

5.5.11. Softuri elaborate/implementate       

5.5.12. Hibrizi documentaţi        

5.5.13. Suşe documentate       

5.5.14. Rapoarte de cercetări arheologice elaborate       

5.5.15. Cataloage de colecţie elaborate       

5.5.16. Protocoale clinice elaborate etc.       

5.6. 

Utilizarea materialelor ştiinţifice în elaborarea de: 

5.6.1. Proiecte de legi, strategii, concepţii        

5.6.2. Programe        

5.6.3. Acte normative, tehnice, tehnologice        

5.7.  

Număr de manifestări ştiinţifice organizate, total  1  1 1 1 0,8 

5.7.1. 
Internaţionale (peste 20% de participanţi – 

din străinătate) 

1  1 1 1 0,8 

5.7.2. Naţionale cu participare internaţională       

5.7.3. Naţionale       

5.8. 

Participări la manifestări ştiinţifice din ţară        

5.8.1. 

Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la 

manifestări ştiinţifice, total 

  2 1 5 1,6 

5.8.1.1. naţionale       

5.8.1.2. naţionale cu participare 

internaţională 
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5.8.1.3. internaţionale   2 1 5 1,6 

5.8.2. 

Comunicări orale/postere la manifestări 

ştiinţifice, total 

30 24 42 36 42 34,8 

5.8.2.1. naţionale 1 2 7 4 1 3 

5.8.2.2. naţionale cu participare 

internaţională 

1 1 7 6 3 3,6 

5.8.2.3. internaţionale 28 21 28 26 38 28,2 

5.8.3. 

Rezumate publicate la manifestări 

ştiinţifice, total 

  2   0,4 

5.8.3.1. internaţionale       

5.8.3.2. naţionale cu participare 

internaţională 

  2   0,4 

5.8.3.3. naţionale       

5.9. 

Participări la manifestări ştiinţifice din străinătate 12 16 31 26 20 21 

5.9.1. Rapoarte la invitaţie (referate în plen)   1 1 1 0,6 

5.9.2. Comunicări orale/ postere 12 16 30 25 19 20,4 

5.9.3. Rezumate publicate       

5.10. 

Asistenţă, servicii ştiinţifice prestate, precum şi activităţi de consultanţă  şi  popularizare a  ştiinţei   

5.10.1. 
Prestări de servicii în laboratoare acreditate 

ISO 

      

5.10.2. 
Prestări de servicii în alte subdiviziuni 

ştiinţifice 

2 2 2 2 2 2 

5.10.3. 

Expertize ecologice, tehnice, medicale, 

terminologice, pedagogice, expertize ale 

proiectelor de cercetare etc. 

   1 1 0,4 

5.10.4. Asistenţă medicală (pacienţi trataţi)       

5.10.5. Consultanţă       

5.10.6. 
Recomandări ştiinţifico-practice 

documentate 

      

5.10.7. 
Manifestări ştiinţifico-practice organizate 

pentru  utilizatori 

 1 1 1 4 1,4 

5.10.8. Cărţi editate de popularizare a ştiinţei    2 1 0,6 

5.10.9. Articole de popularizare a ştiinţei    2  0,4 

5.10.10. 

Participări la emisiuni radio şi TV 

consacrate ştiinţei, inovării, educaţiei, 

culturii etc.  

      

 

 

 

 

5.11. 

Distincţii şi premii 

5.11.1. 
Distincţii de Stat obţinute în  perioada 

evaluată (ordine, medalii, titluri onorifice) 

   1 1 0,4 

5.11.2. 
Premiul de Stat al Republicii Moldova 

obţinut în perioada evaluată 

      

5.11.3. 

Premii acordate în rezultatul Concursului 

Naţional de Susţinere a Ştiinţei obţinute în  

perioada evaluată  

      

5.11.4. 
Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

obţinute în  perioada evaluată 

      

5.11.5. 
Premii obţinute în străinătate pentru 

rezultatele cercetării 

 1 1   0,4 

 

 

 

 

 



120 

VI. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII 
 

Indicatorul 

 2011 2012 2013 2014 2015 

M
ed

ia
 

an
u

al
ă 

6.1. 

Activitate didactică/ştiinţifico-didactică universitară (a personalului ştiinţific) 

6.1.1. Număr de persoane / cursuri susţinute 17/94 19/107 18/80 22/131 22/146 19,6/ 

111,65 

6.1.2. Cursuri noi elaborate în perioada evaluată 2 5 4 8 8 5,4 

6.1.3. 

Alte forme de implicare în procesul educaţional  

6.1.3.1. 
preşedinte al Comisiei 

examenelor de licenţă/masterat 

0/1 0/2 0/3 0/2 0/2 0/2 

6.1.3.2. 
membru al Comisiei examenelor 

de licenţă/masterat, 

6/6 6/5 6/6 6/4 6/4 6/5 

6.1.3.3. 
conducător al tezei de licenţă/ 

masterat susţinute 

66/27 78/40 84/58 67/61 72/63 73,4/ 

49,8 

6.1.3.4. 
conducător ştiinţific al  tezei de 

doctor susţinute 

  1  1 0,4 

6.1.3.5. 
consultant ştiinţific al tezei de 

doctor susţinute 

      

6.1.3.6. 
consultant ştiinţific al tezei de 

doctor habilitat susţinute 

      

6.2. 

Număr de materiale didactice publicate în ţară pentru 

instituţiile de învăţămînt superior şi  preuniversitar  

(6.2.1.+6.2.2.) 

2 2 1 2 5 2,4 

6.2.1. 

Manuale şi capitole din manuale, total     1 0,2 

6.2.1.1. 
manuale pentru învăţămîntul 

universitar 

    1 0,2 

6.2.1.2. 
manuale pentru învăţămîntul 

preuniversitar 

      

6.2.1.3. 
capitole în manuale pentru 

învăţămîntul universitar 

      

6.2.1.4. 
capitole în manuale pentru  

învăţămîntul preuniversitar 

      

6.2.2. 

Lucrări instructiv-metodice, total 2 2 1 2 4 2,2 

6.2.2.1. 
Lucrări metodice, 

compendiumuri, ghiduri  

2 2 1 2 4 2,2 

6.2.2.2. Lucrări didactice digitale       

6.3. 
Manuale pentru învăţămîntul universitar publicate în 

străinătate 

   1 1 0,4 

6.4 
Avize, expertize asupra proiectelor de acte legislative 

şi de alte acte normative 

 1 1   0,4 
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VII. COOPERĂRI  NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 
 

Indicatorul 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

M
ed

ia
 

an
u

al
ă 

7.1. 

Cooperări bilaterale naţionale 

7.1.1. 

Realizare de programe (proiecte, lucrări) în 

comun cu alte organizaţii (număr de 

proiecte şi de lucrări comune) 

4 6 7 6 5 5,6 

7.1.2. 
Număr de subdiviziuni comune în sfera 

ştiinţei şi inovării  

      

7.1.3. 

Număr de filiale ale organizaţiei în instituţii 

de învăţămînt  superior /ale instituţiilor de 

învăţămînt superior în organizaţie 

      

7.2. 

Colaborări cu organele centrale de specialitate 

7.2.1. Documente de politici elaborate/ aprobate       

7.2.2. 

Recomandări metodologice elaborate/ 

implementate în activitatea autorităţilor 

publice centrale şi/sau locale 

      

7.2.3. 

Participări în activitatea comisiilor instituite 

de Preşedinţie, Parlament, Guvern (numărul 

de comisii) 

      

7.2.4. 

Participări în activitatea grupurilor de lucru 

instituite de ministere, departamente 

(numărul grupurilor de lucru) 

      

7.3. 

Cooperări  bilaterale internaţionale 

7.3.1. 
Acorduri de cooperare cu parteneri din 

străinătate 

3 2 3 4 5 3,4 

7.3.2. 
Lucrări executate la comanda beneficiarilor 

din străinătate 

      

7.3.3. 

Lucrărilor efectuate în colaborare cu alte 

organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării din 

ţară şi străinătate 

   4 4 1,6 

7.3.4. 

Membri ai consiliilor ştiinţifice specializate 

la susţinerea în străinătate a tezelor de 

doctor şi doctor habilitat 

      

7.3.5. 
Referenţi la susţinerea în străinătate a 

tezelor de doctor şi doctor habilitat 

      

7.3.6. 
Cercetători invitaţi în străinătate pentru 

activitatea ştiinţifică 

      

7.3.7. 

Cercetători invitaţi într-o instituţie 

universitară din străinătate pentru activitatea 

didactică 

  5 5 5 3 

7.3.9. 
Cursuri de prelegeri şi conferinţe susţinute 

în străinătate la invitaţie  

  4 4 5 2,6 

7.3.10. 
Savanţi din străinătate care au vizitat 

organizaţia 

2     0,4 

 

7.4. 

Cooperări  în programe europene şi internaţionale 

7.4.1. 

Proiecte de cercetare finanţate de 

organizaţiile din străinătate, cu un volum de 

finanţare mai mare de 100 mii euro per 

proiect 

      

7.4.2. 

Proiecte de cercetare finanţate de 

organizaţiile din străinătate, cu un volum de 

finanţare mai mic de 100 mii euro per 

proiect 

      

7.4.3. Proiecte înaintate/obţinute în cadrul PC7/ 

ORIZONT 2020 

    1/0 0,2/0 
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7.4.4. Proiecte înaintate  la alte concursuri în 

cadrul programelor internaţionale  

      

7.4.5. 
Doctoranzi deţinători ai burselor 

internaţionale de studii pentru efectuarea 

cercetărilor în ţară 

      

7.5. 

Asociere în activitatea organismelor/societăţilor 

ştiinţifice   

      

7.5.1. Membri/membri-corespondenţi ai AŞM, 

aleşi în perioada evaluată 

  1 1  0,4 

7.5.2. Membri de onoare ai academiilor de ştiinţe 

din străinătate, aleşi în perioada evaluată 

  1   0,2 

7.5.3. Doctor Honoris Cauza, conferit în perioada 

evaluată 

      

7.5.4. Membri ai organizaţiilor  ştiinţifice din 

ţară/străinătate,  aleşi în perioada evaluată 

1     0,2 

7.5.5. 
Experţi, consultanţi ai organizaţiilor  

ştiinţifice din ţară/străinătate,  selectaţi în 

perioada evaluată 

 1 2 1 1 1 

7.5.6. 

Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor 

ştiinţifice din ţară/precum şi de referenţi 

ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice din ţară, 

aleşi în perioada evaluată 

4  1 2 11 3,6 

7.5.7. Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor 

ştiinţifice de peste hotare 

  1 1  0,4 

7.5.8. 
Referenţi ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice de 

peste hotare/ referenţi ştiinţifici ai revistelor 

cotate ISI, aleşi în perioada evaluată 

      

7.5.9. 
Membri ai Comitetului de program al unei 

manifestări ştiinţifice de peste hotare, aleşi 

în perioada evaluată 

  1 1  0,4 

P

r

e 

7.5.10 
Preşedinte, copreşedinte al Comitetului de 

program al unei manifestări ştiinţifice din 

ţară, ales în perioada evaluată 

1  1 1 2 1 

 
7.5.11 

Membru al comisiilor specializate de 

evaluare în scopul acreditării organizaţiilor, 

confirmat în perioada evaluată 

      

 
7.5.12 

Membru al comisiilor pentru decernarea 

Premiului de Stat al Republicii Moldova, 

premiilor AŞM, ales în perioada evaluată 

      

 

7.5.13 

Preşedinte, secretar, membru al consiliilor 

ştiinţifice de susţinere a tezelor de doctor, 

doctor habilitat, desemnat în perioada 

evaluată. 

1  1 1 4 1,4 

 7.5.14 Preşedinte, secretar al seminarului ştiinţific 

de profil, ales în perioada evaluată 

 1    0,2 

 7.5.15 Referent la teza de doctor habilitat/doctor, 

desemnat în perioada evaluată 

 2 2 4 2 2 
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Anexa nr. 2 

LISTA 

MATERIALELOR SOLICITATE ORGANIZAŢIILOR DIN SFERA ŞTIINŢEI 

ŞI INOVĂRII PENTRU EVALUARE ŞI ACREDITARE 

 

1. Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în studiu 

 

1.1. proiecte instituţionale: 

Proiecte instituționale de cercetare 11.817.08.68A Cercetarea impactului strategiei dezvoltării 

potențialului profesional al specialiștilor asupra creșterii competitivității întreprinderilor în 

condițiile globalizării. Conducătorul proiectului: Movilă Irina,dr., conf. univ. Volumul total 

planificat al finanţării:348.6 mii lei.Termenul executării: 2011 - 2014. 

 

1.2. proiecte/granturi de cercetare naționale (fundamentale și aplicative): 

Proiecte pentru organizarea manifestărilor ştiințifice 15.220.06.17IConferința Ştiințifică 

Internațională dedicată aniv. 20 ani a învățămîntului economic la USARB „Aspecte ale dezvoltării 

potențialului  economico - managerial  în contextul asigurării securității naționale”. 

Conducătorul proiectului: Tcaci Carolina,dr., conf. univ. Volumul total planificat al finanţării: 25,0 

mii lei. Termenul executării: martie-august 2015. 

 

1.3. proiecte din cadrul Programului de Stat: 

Proiecte de cercetare din cadrul Programului de Stat 12.840.18.04A  Managementul 

competitivității strategice a capitalului uman pe piața muncii Republicii Moldova în condițiile 

dezvoltării regionale. Conducătorul proiectului: Movilă Irina,dr., conf. univ.Volumul total 

planificat al finanţării:270 mii lei.Volumul total al cofinanțării 47.4 mii lei. Termenul 

executării:2012-2014. 

 

1.4. proiecte de inovare și transfer tehnologic – nu avem 

1.5. proiecte independente (pentru tinerii cercetători): 

Proiecte pentru tinerii cercetători 15.819.02.06A Elaborarea unui sistem de prelucrare a textelor 

cu structură neomogenă. Conducătorul proiectului: Petic Mircea,dr., conf. univ. Volumul total 

planificat al finanţării:78 mii lei.Termenul executării:01.05.2015-31.12.2016. 

1.6. proiecte pentru procurarea utilajului – nu avem 

1.7. proiecte internaționale de cercetare bilaterale – nu avem 

1.8. contracte cu agenții economici autohtoni și cu cei străini (cu precizarea contractelor de 

licență/cesiune în baza brevetelor, know-how) – nu avem 

 

1.9. proiecte/ granturi de cercetare internaționale: 

Grantul nr. 08/ Bonus European H2020-SEACI 2014-1 „Suportul financiar pentru participarea 

Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare 

HORIZONT 2020”. Beneficiarul  proiectului din partea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din 

Bălţi: Movilă Irina,dr., conf. univ. Volumul total planificat al finanţării (pentru cercetători ai 

Universității):7000 lei.Termenul executării:17.06.2015-31.06.2015. 

 

1.10. lucrări efectuate în colaborare cu alte organizații din sfera științei și inovării din țară și 

străinătate – nu avem 
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1.11. teme de cercetare universitare (realizate în cadrul normei științifico-didactice): 

1. Proiect de cercetare intern (USARB) Problemele adaptării profesionale a specialiştilor  

profilului economic în contextul  necesităților pieței muncii în Republica Moldova. Conducătorul 

proiectului: Trusevici Alla,dr., conf. univ. Volumul total planificat al finanţării: 35 mii lei. 

Termenul executării:2010-2011. 

2. Tema de cercetare: Poziționări privind contabilitatea, auditul, finanțele și analiza sistemului 

corporativ în Republica Moldova în cadrul acquis-ului comunitar. Conducătorul grupului de 

cercetare – Amarfii-Railean Nelli, dr., conf. univ. Membrii grupului de cercetare: Babii Leonid, 

dr. hab., prof. univ.; Bulat Gheorghe, dr., conf. univ.; Postolache Victoria, lect. univ.; Nichitcin 

Corina, lect. univ.; Dumbravanu Lilia, lect. univ. Termenul executării: 2011-2015. 

3. Tema de cercetare: Căile și perspectivele dezvoltării economiei Republicii Moldova în 

contextul integrării în Uniunea Europeană. Conducătorul grupului de cercetare – Tcaci Carolina, 

dr., conf. univ. Membrii grupului de cercetare: Babii Leonid,dr. hab., prof. univ.; Buga Oleg, dr. 

hab., prof. univ.; Trusevici Alla, dr., conf. univ.; Balînschi Andrei dr., conf. univ.; Branașco 

Natalia, dr., lect. univ.; Oleiniuc Maria, dr., lect. superior; Movilă Irina, dr., conf. univ.; 

Suslenco Alina, dr., asist. univ.; Garbuz Veronica, asist. univ. Termenul executării: 2011-2015. 

4. Tema de cercetare: Studiul spaţiilor cu structuri algebrice şi structuri topologice. 

Conducătorul grupului de cercetare – Gașițoi Natalia, dr., conf.univ. Membrii grupului de cercetare: 

Damian Iulia, dr., lect. superior; Ciobanu Ina, dr., conf. univ.; Petic Mircea, dr., conf. univ. 

Termenul executării: 2011-2015. 

5. Tema de cercetare: Rolul polifuncţional al agriculturii durabile în acordarea serviciilor 

pentru societate şi mediul ambiant. Conducătorul grupului de cercetare – Stadnic Stanislav, dr., 

conf. univ. Membrii grupului de cercetare: Nicorici Maria, dr., conf. univ.; Boincean Boris, dr. 

hab., prof. cercet. Termenul executării: 2011-2015. 

 

1.12. proiecte înaintate la concurs în cadrul programelor PC7 și ORIZONT 2020: 

Proiect internațional din cadrul programului HORIZON 2020 H2020-SEAC-2014-1 Pollinating 

science attractiveness for growing potent scientific STEM in order to initiate a glowing future. 

Consorțiul, LEIBNIZ-INSTITUT FUER FESTKOERPER-UND, WERKSTOFFFORSCHUNG 

DRESDEN E.V., Qualifizierungsforderwerk Chemie GmbH, TECHNISCHE UNIVERSITAET 

DRESDEN, SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE, Alecu Russo State 

University of Balti.  Conducătorul proiectului din partea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din 

Bălţi: dr., conf. univ. Movilă Irina. Proiect înaintat la concurs 31 martie, 2015. 

 

1.13. proiecte înaintate la concursuri în cadrul altor programe internaționale – nu avem 

 

2. Lista elaborărilor realizate în perioada luată în studio – nu avem 

2.1. produse, echipamente asimilate și fabricate în serie  

2.2. tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi realizate şi valorificate de agenţii economici  prin 

contract; 

2.3. produse noi valorificate de agenţii economici prin colaborare sau contracte royalty 

2.4. mostre de maşini, echipamente, dispozitive funcţionale  

2.5. produse ştiinţifice create, cu înscriere în registru 

2.6. alte tipuri de rezultate documentate (metode, procedee, tehnologii, materiale, substanţe, soft-uri 

etc. 

 

3. Lista lucrărilor apărute în edituri străine 

3.1. Monografii: 
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2015 

1. MОВИЛЭ, Ирина. Формирование человеческого потенциала: стратегический подход: 

моногр. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 248 р. ISBN 978-3-659-

76345-8  15,5 c.a. 

2. SUSLENCO, Alina. Dezvoltarea capitalului uman şi competitivtatea întreprinderii. Iaşi: 

Tehnopress, 2015. 246 p. ISBN 978-606-687-179-2  18,63 c.a. 

 

3.2. Dicționare: 

3.3. Culegeri etc. 

  

4. Lista lucrărilor apărute în edituri din țară 

4.1. Monografii: 

2013 

1. AMARFII-RAILEAN, Nelli. Diagnosticul potențialului economic al întreprinderii. Bălți: Presa 

universitară bălțeană, 2013. 182 p. ISBN 978-9975-50-097-5, 6,49 c.a. 

 

2015 

1. BRANAŞCO, Natalia. Migrația internațională a forței de muncă: tendințe și efecte social-

economice. Chişinău: Tipografia „Primex Com”, 2015. 268 p. ISBN 978-9975-110-39-6, 8,93 c.a. 

 

   4.2. Dicționare 

   4.3. Culegeri etc. 

 

  5. Lista capitolelor în monografii 

      5.1. în străinătate: 

      5.2. în țară: 

      2012 

1. BURLACU, N., TCACI, Carolina. Viabilitatea întreprinderii prin managementul anticriză. 

Chişinău: ULIM, 2012. 291 p. ISBN 978-9975-124-06-5  21,2 c.a. 

2. STRATAN, A., PERCIUN, R., OLEINIUC, Maria. Management strategic (în baza 

întreprinderilor de panificație). Chişinău: Institutul de Economie, Finanțe şi Statistică, 2012. 310 p. 

ISBN 978-9975-4326-7-2, 10 c.a. 

 

2013 

1. BELOBROV, Angela, Nadejda CHICU, Tatiana CEBOTARI, BRANAŞCO Natalia. Interpretarea 

conceptuală a fenomenului migrației economice internaționale. In: Impactul remitențelor asupra 

rezilienței sistemului financiar al Republicii Moldova. Chişinău: Pontos, 2013, cap. 1.1, pp. 10-24. 

ISBN 978-9975-51-494-1, 1,17 c.a. 

2. BELOBROV, Angela, Nadejda CHICU, Tatiana CEBOTARI, BRANAŞCO Natalia. Fenomenul 

de „brain-drain” sau „pierderea de capital uman”. In: Impactul remitențelor asupra rezilienței 

sistemului financiar al Republicii Moldova. Chişinău: Pontos, 2013, cap. 2.3, pp. 70-106. ISBN 

978-9975-51-494-1, 3,1 c.a. 
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3. BELOBROV, Angela, Nadejda CHICU, Tatiana CEBOTARI, BRANAŞCO Natalia. 

Raționamentele şi consecințele migrației pentru bunăstare. In: Impactul remitențelor asupra 

rezilienței sistemului financiar al Republicii Moldova. Chişinău: Pontos, 2013, cap. 2.4, pp. 92-106. 

ISBN 978-9975-51-494-1, 1,2 c.a. 

4. BELOBROV, Angela, Nadejda CHICU, Tatiana CEBOTARI, BRANAŞCO Natalia. Elucidarea 

impactului remitențelor asupra rezistenței sistemului financiar al Republicii Moldova. In: Impactul  

remitențelor asupra rezilienței sistemului financiar al Republicii Moldova. Chişinău: Pontos, 2013, 

cap. 6.3, pp. 219-226. ISBN 978-9975-51-494-1, 0,6 c.a. 

5. BELOBROV, Angela, Nadejda CHICU, Tatiana CEBOTARI, BRANAŞCO Natalia. Măsuri de 

consolidare a rezistenței sistemelor financiare. In: Impactul remitențelor asupra rezilienței 

sistemului financiar al Republicii Moldova. Chişinău: Pontos, 2013, cap. 6.4, pp. 226-232. ISBN 

978-9975-51-494-1, 0,5 c.a. 

 

2014 

1. MOVILĂ, Irina. Coord., Irina DOROGAIA, SUSLENCO Alina, Rodica SLUTU, 

DUMBRĂVEANU Lilia. Management strategic al potențialului uman: monogr. colect. Bălți: Presa 

universitară bălțeană, 2014. 192 p. ISBN 978-9975-50-138-5, 14 c.a.  

 

6. Lista articolelor științifice apărute în reviste de specialitate din străinătate 

6.1. reviste ISI:  

2011 

1. PETIC, Mircea. Generative mechanisms of romanian derivational morphology. In: Memoirs of 

the Scientific Sections of the RomanianAcademy [on line]. 2011, Tom XXXIV, pp. 20-30 [accesat 

18 martie 2016]. Disponibil:  

www.researchgate.net/publication/228438682_Generative_mechanisms_of_Romanian_derivational

_morphologyISSN (online) 2343-7049, ISSN-L 2343 – 7049, 0,83 c.a. 

 

2012 

1. COLȚOIU, M., GAŞIȚOI, Natalia, JOIȚA, C. On the image of an algebraic projective space. 

In:Comptes Rendus Mathematique [on line]. 2012, vol. 350, issues 5-6, pp. 239-241 ISSN 1631-

073X [accesat 18 martie 2016]. Disponibil: http://imar.ro/~cjoita/Papers/Coltoiu,Gasitoi,Joita-

pagweb.pdf, 0,15 c.a. 

2. OLEINIUC, Maria. Strategic controlling implementation in moldovan bakery industry. În: 

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu [on line]. Târgu Jiu, 2012, Economy 

Series, Issue 1, pp. 117-120 [accesat 18 martie 2016]. Disponibil: 

http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2012-01/15_MARIA_OLEINIUC.pdf  0,32 c.a 

 

2013 

1. GAŞIȚOI, Natalia. The Levi problem in the blow-up along a linear subspace. In: Mathematical 

reports [on line]. 2013, vol. 15 (65), pp. 31-35. ISSN 0039-4068 [accesat 18 martie 2016]. 

Disponibil: http://www.csm.ro/reviste/Mathematical_Reports/Pdfs/2013/1/3_Gasitoi.pdf, 0,33 c.a. 

 

 

 

http://www.researchgate.net/publication/228438682_Generative_mechanisms_of_Romanian_derivational_morphology
http://www.researchgate.net/publication/228438682_Generative_mechanisms_of_Romanian_derivational_morphology
http://imar.ro/~cjoita/Papers/Coltoiu,Gasitoi,Joita-pagweb.pdf
http://imar.ro/~cjoita/Papers/Coltoiu,Gasitoi,Joita-pagweb.pdf
http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2012-01/15_MARIA_OLEINIUC.pdf
http://www.csm.ro/reviste/Mathematical_Reports/Pdfs/2013/1/3_Gasitoi.pdf
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2014 

1. GAŞIȚOI, Natalia. The Levi problem for Riemann domains over the blow-up of $\CC^{n+1}$ at 

the origin. In: Osaka Journal of Mathematics [on line]. 2014, vol. 51 (3), pp. 657-663. ISSN 0030-

6126 [accesat 18 martie 2016].Disponibil:http://ir.library.osaka-

u.ac.jp/dspace/bitstream/11094/50801/1/ojm51_03_657.pdf, 0,5 c.a. 

2. БОИНЧАН, Борис, СТАДНИК, Станислав. Система удобрения в севообороте и 

плодородие чернозема типичного Бэлцкой степи Республики Молдова. В: Агрохiмия i 

грунтознавство. (Харькiв). 2014, pp. 136-138. ISSN 0587-2596, 0,17 c.a. 

3. COCIUG, Victoria, POSTOLACHE (DOGOTARI), Victoria.Impact of systemic banking crises 

on macroeconomic policy. In: Journal of Financial and Monetary Economics. 2014, nr. 1, pp. 31-

37.ISSN 2392-9685, 0,55 c.a. 

4. COCIUG, Victoria, POSTOLACHE (DOGOTARI), Victoria. Financial innovations and 

prudential regulation - impact of new rules of BASEL III. In: Financial Studies. 2014, Issue 4 (66), 

pp. 8-18. ISSN 2066 – 6071, 0,5 c.a. 

5. DUMBRAVANU, Lilia. Abordări comparative privind contribuția investițiilor directe în 

economie: România – Republica Moldova şi alte țări emergente din Europa Centrală şi Orientală. 

In: Economie şi Globalizare: conf. şt. intern. Univ. „Tomis” din Constanța, ed. a VI-a, 12-13 dec. 

2014. Constanța : Ed. Nautica, 2014, pp. 134-140. ISSN 2067-6603. Disponibil: http://www.univ-

tomis.ro/wp-content/uploads/2016/02/conferinta-2014.pdf, 0,50 c.a.  

6. NICHITCIN,Corina The impact on budgetary resources of financing investment decision. In: 

Review of Applied Socio - Economic Research. 2014, vol. 7, issue 1, pp. 102-108. ISSN 2247 - 

6172, ISSN-L 2247 - 6172. Disponibil: ftp://ftp.repec.org/opt/ bvyx]

 1ReDIF/RePEc/rse/wpaper/R7_11_Nichitcin_p102-108.pdf, 0,58 c.a. 

 

6.2. reviste SCOPUS 

6.3. alre reviste atestate 

 

2011 

1. DUMBRAVANU, Lilia. Small Business Financing – an economic growth stimulator. In: 

Economia contemporană şi realitățile româneşti: Materialele conf. intern. ed. a V-a, Bacău, 16-18 

apr. 2010. Bacău, 2011, vol. I, nr. 15: Seria: Ştiințe Economice, pp. 73-78, ISSN 2006-561X, 0,5 

c.a. 

2015 

1. POTOPOVA, V., BORONEANT, C., BOINCEAN, Boris. and SOUKUP, I. Impact of 

agricultural drought on main crop yields in the Republic of Moldova. In: International Journal of 

Climatology [on line]. 2015, 14 sept., pp. 1-20 [accesat 18 martie 2016].Disponibil: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.4481/abstract, 1,67 c.a. 

2. GARBUZ, Veronica, BERCU, Ana-Maria. The labour and economic competitiveness of 

Republic of Moldova in the european context. In: CES Working papers (Centre for European 

Studies Working Papers Series). 2015, vol. 7 (2A), pp. 464-471. ISSN 2067-7693, 0,58 c.a. 

 

7. Lista articolelor apărute în reviste de specialitate din țară 

7.1. reviste categoria A: 

7.2. reviste categoria B: 

     

 

http://ir.library.osaka-u.ac.jp/dspace/bitstream/11094/50801/1/ojm51_03_657.pdf
http://ir.library.osaka-u.ac.jp/dspace/bitstream/11094/50801/1/ojm51_03_657.pdf
http://www.univ-tomis.ro/wp-content/uploads/2016/02/conferinta-2014.pdf
http://www.univ-tomis.ro/wp-content/uploads/2016/02/conferinta-2014.pdf
ftp://ftp.repec.org/opt/ bvyx%5d%091ReDIF/RePEc/rse/wpaper/R7_11_Nichitcin_p102-108.pdf
ftp://ftp.repec.org/opt/ bvyx%5d%091ReDIF/RePEc/rse/wpaper/R7_11_Nichitcin_p102-108.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.4481/abstract
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July 2-5, 2015. 

40. ZASTÎNCEANU, L., GAŞIŢOI, Natalia. Modalităţi de adaptare a procesului de formare a 

viitorilor profesori de matematică. Internaţional conference „Mathematics & information 

technologies: research and education” (MITRE-2015), satellite conf. of the 8th congr. of romanian 

mathematicians. July 2-5, 2015, Chişinău. 

41. PETIC, Mircea, MOSIENCO, R. WEKA – a useful tool for the analysis of economic data. 

Internaţional conference „Mathematics & information technologies: research and education” 

(MITRE-2015), satellite conf. of the 8th congr. of romanian mathematicians. July 2-5, 2015, 

Chişinău. 

42. PETIC, Mircea, CHIRIAC, A. Redactorul textual Sublime Text 2 în predarea modulului 

„Elemente de Web design” în cursul liceal de informatică. Internaţional conference „Mathematics 

& information technologies: research and education” (MITRE-2015), satellite conf. of the 8th 

congr. of romanian mathematicians. July 2-5, 2015, Chişinău. 

 

- rapoarte în plen: 

- în ţară: 

2013 

1. Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet. Conservation agriculture for the Republic of Moldova / Boris 

Boincean // Folosirea rațională a resurselor naturale – Baza dezvoltării durabile = Rational use of 

natural resources – The basis for sustainable development =  Рациональное использование 

природных ресурсов – основа устойчивого развития: Materialele conferinței ştiințifice 

internaționale consacrată celor 10 ani de activitate a Facultății de Ştiințe ale Naturii şi Agroecoligice a 

Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 10-11 octombrie 2013, Republica Moldova, 2013 

2. Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet. Restructurarea ecologică a agriculturii în Republica Moldova. 

Cernoziomurile Moldovei – evoluția, protecția şi restabilirea fertilității lor: Conferință ştiințifică cu 

participare internațională, dedicată aniversării a 60 ani de la fondarea Institutului de pedologie, 

Agrochimie şi Protecție a Solului „Nicolae Dimo”: Culegeri de articole ştiințifice, Chişinău, 12-13 

septembrie 2013. 

 

2014 

1. Боинчан Борис, д.э.н, проф. исслед. Роль научного наследия М.И. Сидорова для 

современного земледелия Республики Молдова / Б. Боинчан // Lucrări ştiințifice / Universitatea 

Agrară de Stat din Moldova; Facultatea de Agronomie – Chişinău, 2014. 

 

2015 

1. Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet. Biodiversitatea şi agroecosisteme pentru folosirea eficientă a 

resurselor şi reducerea dependenței de inputurile industriale: Simpozionul Ştiințific Internațional 

„Protecția Plantelor – Realizări şi Perspective”, Chişinău, 27-28 Octombrie, 2015.  

2. Boincean Boris, dr. hab., prof. univ. Raport în plen la Conferința practică organizată de ProCoRe 

din Bălți „Asigurarea dezvoltării durabile în comunitățile rurale din nordul R. Moldova”. 14 decembrie 

2015.  
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3. Боинчан Борис, д.э.н, проф. исслед.  Доклад в пленарном заседании: «Альтернативные 

системы земледелия»: Mеждународная научно-практическая конференция «Современное 

состояние и перспективы инновационного развития сельского хозяйства», посвященная 85-

летию со дня основания Приднестровского НИИ сельского хозяйства, г. Тирасполь, 16-17 

Ноября, 2015.  

4. Boincean Boris, dr. hab., prof. univ.Raport în plen la Conferința practică organizată de ProCoRe din 

Bălți „Asigurarea dezvoltării durabile în comunitățile rurale din nordul R. Moldova”. 14 decembrie 

2015. 

5. Tcaci Carolina, dr., conf. univ. Raport în plen la Conferința Internațională „Professional Education 

and Economic Needs of the Sea Black Region”, 24 aprilie 2015, Chișinău. 

 

- în străinătate: 

 

2013 

1. Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet. Typical chernozem from Balti steppe: Republic of Moldova as 

World Heritage: Abstracs of speakers / B. Boincean, David Dent // Abstracts of poster: Clermont-

Ferrant, France, 11 to 13 september 2013 

 

2014 

1. Boincean Boris, dr.hab., prof.cercet. Soil Fertility and productivity under different crop rotations 

and systems of fertilization in the Balti steppe of Moldova: abstract / Boris Boincean, Amir kassam // 

European conference Green Carbon: Making Sustainable Agriculture Reale, Brussels Aprilie 1-3 2014: 

Book of abstracts / ed: Gottieb basch, Emilio J. Gonzales-Sanchez, Amir Kassam 

 

2015 

1. Боинчан Борис, д.э.н, проф. исслед.  «Возможности перехода к более устойчивым системам 

земледелия в Республике Молдова»: Международная научно-практическая конференция 

«Теоретические основы развития аграрного сектора на современном этапе и внедрение научных 

разработок в сельскохозяйственную практику», 24-26 Ноября, 2015, г. Николаев, Украина. 

 

13. Lista manifestărilor științifice organizate (denumirea, participarea, perioada, locul 

desfășurării) 

- naționale: 

- naționale cu participare internatională: 

- internationale (peste 20% de participanți – din străinătate): 

 

2011 

1. Conferința Ştiințifico-Practică Internațională „Integrarea specialistului cu studii superioare pe piața 

muncii: aspecte naționale şi internaționale”, circa 60 participanți, inclusiv 25 din străinătate, Bălți, 

2011. 

 

2013 

1. Conferința Ştiințifico-Practică Internațională „Competitivitatea capitalului uman pe piața muncii în 

condițiile dezvoltării regionale şi a integrării europene”, circa 60 participanți, inclusiv 23 din 

străinătate, Bălți, 2013. 
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2014 

1. Conferința ştiințifică internațională, consacrate aniversării a 60-a a doctorului habilitat, profesorului 

cercetător, Boris Boincean „Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale”, circa 

130 participanți, inclusiv 50 din străinătate, Bălți, 25 noiembrie 2014. 

 

2015 

1. Conferința Ştiințifică Internațională dedicată aniversării 20 ani a învățămîntului economic la 

USARB „Aspecte ale dezvoltării potenţialului  economico-managerial  în contextul asigurării 

securităţii naţionale”, circa 150 participanți, inclusiv 50 din strainătate, 06-07 iulie 2015, Catedra de 

științe economice, USARB. 

 

 

14. Lista manualelor apărute. 

a) în edituri străine: 

- pentru învățămîntul universitar: 

 

2014 

1. GAŞIȚOI, Natalia. Analiză complexă. Curs universitar. Iaşi: Ed. Pim, 2014. 194 p. ISBN 978-606-

13-2095-0, 12,1 c.a.  

- pentru învățămîntul preuniversitar – nu avem 

 

b) în țară: 

- pentru învățămîntul universitar: 

1. BALÎNSCHI, Andrei. Metodologia cercetărilor științifice în economie. Bălți: S. n., 2015 

(Tipografia din Bălți). 232 p. ISBN 978-9975-132-51-0, 0,35 c.a. 

 

- pentru învățămîntul preuniversitar – nu avem 

 

15. Lista capitolelor în manuale apărute. 

a) în edituri străine: 

- pentru învățămîntul universitar: 

2015 

1. PARMACLI, D., TCACI, Carolina, OLEINIUC, Maria. Economia întreprinderii. Iaşi: PIM, 

2015. 197 p. ISBN 978-606-13-2361-6, 11,46 c.a.  

- pentru învățămîntul preuniversitar – nu avem 

 

b) în țară – nu avem 

- pentru învățămîntul universitar: 

- pentru învățămîntul preuniversitar: 

 

16. Lista lucrărilor instructiv-metodice. 

- lucrări metodice: 

 

2011 

1. TRUSEVICI, Alla, POSTOLACHE Victoria. Indicații metodice pentru lucrările practice la 

unitatea de curs „Finanțe publice” pentru studenții ciclului I – studii de licență, specialitățile 361.1 

„Contabilitate”, 364.1 „Finanțe şi Bănci”, 363.1 „Business şi administrare” şi 812.1 „Turism”, 2,2 

c.a. 
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2013 

1. OLEINIUC, Maria. Culegere de probleme la disciplina Managementul aprovizionării şi vânzărilor 

pentru studenții la specialitatea „Business şi administare”, ciclulI, anul II. Bălți : S.n., 2013 

(Complexul editoral al INCE), 60p. ISBN 978-9975-4185-4-6, 2,0 c.a. 

 

2014 

1. TRUSEVICI, Alla, POSTOLACHE Victoria. Indicații metodice pentru lucrările practice la 

unitatea de curs „Finanțe publice” pentru studenții ciclului I – studii de licență, specialitățile 361.1 

„Contabilitate”, 364.1 „Finanțe şi Bănci”, 363.1 „Business şi administrare” şi 812.1 „Turism”, 2,2 

c.a. 

2. AMARFII-RAILEAN, Nelli, STRATUTA, Diana, GARBUZ, Veronica. Indicații metodice 

privind elaborarea și susținerea proiectului de curs pentru studenții ciclului I – studii de licență, 

domeniul general de studiu 36 – „Ştiințe economice” , la specialitatea 363.1 „Business şi 

administrare”, 2014, 1,4 c.a. 

 

2015 

1. TCACI, Carolina. Recomandări metodice privind formularea competențelor şi finalităților în 

Programele de studiu la Ciclul I studii superioare de licență, ciclul II, studii superioare de masterat 

şi Ciclul III, studii de doctorat. Bălți, 25 februarie 2015. Disponibil: 

http://www.usarb.md/facultati/stiinte-reale/catedre/catedradestiineeconomice/publicatii/, 1,8 c.a. 

2. SUSLENCO, Alina, GARBUZ, Veronica. Ghid privind organizarea, desfăşurarea, elaborarea 

raportului şi evaluarea stagiilor de practică anul universitar 2015/2016, pentru studenții ciclului I – 

studii de licență,  domeniul general de studiu 36 - „Ştiințe Economice”  la specialitatea 812.1.  

„Turism” (studii cu frecvență la zi), 2,9 c.a. 

 

- compendiumuri: 

 

2011 

1. BUZDUGAN, V., NICORICI Maria, STADNIC Stanislav, [et al.] „ABC”-ul elaborării şi 

susținerii unei teze ştiințifice: de an, de licență, de masterat. Bălți: Presa universitară bălțeană, 2011. 

60 p. ISBN 978-9975-50.047-0, 2,1 c.a.  

 

- ghiduri, note de curs etc.: 

 

2012 

1. BALÎNSCHI, Andrei. Metodologia cercetărilor ştiințifice în economie. Note de curs. Bălți, 2012, 

5,2 c.a. 

 

2015 

1. SUSLENCO, Alina. Ghid pentru promovarea seminarelor la unitatea de curs „Resurse Umane”, 

pentru studenții anului III, Facultatea de Ştiințe Reale, Economice şi ale Mediului, Specialitatea 

„Inginerie şi management în transport auto”, aprobată la şedința catedrei de ştiințe economice pe 

data de 15.04.2015., 1,2 c.a. 

2. SUSLENCO, Alina. Resurse Umane. Note de curs pentru studenții anului III, Facultatea de 

Ştiințe Reale, Economice şi ale Mediului, Specialitatea „Inginerie şi management în transport 

auto”. Bălți, 2015, 4,8 c.a. 

 

http://www.usarb.md/facultati/stiinte-reale/catedre/catedradestiineeconomice/publicatii/
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17. Lista cărților de popularizare a științei. 

 

2014 

1. TCACI, Carolina. TRUSEVICI, Alla. Planificarea strategică – Proiectul Joint Business Support 

Sentre. Bălți: S.n. 2014 (Tipogr. „Balacron”) 78p. ISBN 978-9975-128-27-8, 2,6 c.a. 

2. TCACI, Carolina. Management strategic – Proiectul Joint Business Support Sentre. Bălți: S.n. 

2014 (Tipogr. „Balacron”) 90 p. ISBN 978-9975-128-25-4, 2,8 c.a. 

 

2015 

1. TRUSEVICI, Alla. Managementul resurselor umane – Proiectul Joint Business Support Sentre. 

Bălți: S.n. 2015 67p. ISBN 978-9975-128-24-7, 2,24 c.a. 

 

18. Lista articolelor de popularizare a științei. 

 

2014 

1. BALÎNSCHI, Andrei. Agricultura inovativă: un obiectiv comun. Agricultura inovativă: un obiectiv 

comun / Proiectul APP4INNO. Bălți : S.n. 2014 (Tipografia din Bălți) 56 p. ISBN 978-9975-132-

12-1, 0,35 c.a. 

2. BALÎNSCHI, Andrei. Problems and perspectives of biodiesel in the Republic of Moldova in the 

context of TACIS CBC “Alter-Energy” project results. Project Alter-Energy 

“DemonstrativeutilisationofalternativesourcesofenergyinMoldovathroughcropcultivationexperiment

ation”. Ed. by M. BALDINI, Department of Agriculture and Environmental Sciences.  University 

of Udine Italy. Printed in Italy by GFP. ISBN 978-88-902427-1-7, p. 59-69, 0,7 c.a. 

 

19. Lista brevetelor și a certificatelor de soi, de rase – nu avem 

a) obținute: 

- în strainătate: 

- în țară: 

b) implementate: 

- în strainătate: 

- în țară: 

20. Certificate de depunere în colecții a sușelor – nu avem 

21. Lista cererilor de brevetare și certificare – nu avem 

22. Lista premiilor obținute – nu avem 

- în străinătate: 

- în țară: 

 

23. Lista distincțiilor de apreciere a rezultatelor cercetărilor și elaborărilor (ordine, medalii, 

titluri onorifice, diplome) obținute. 

- în străinătate: 

1. Trusevici Alla, dr., conf. univ.  Diplomă de membru de onoare al Asociației Facultăților Economice 

din România (AFER), 2012. 

2. Boincean Boris, dr. hab., prof. cercet.  Membru de Onoare al Academiei de Ştiințe Agricole şi 

Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişesti” - pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea cercetării ştiințifice 

şi la promovarea agriculturii durabile în Republica Moldova, Decizia Adunării Generale din 24 

octombrie 2013, România.  

3..Trusevici Alla, dr., conf. univ. Диплом «Почетный профессор», Современная гуманитарная 

академия, 2013, Москва. 

- în țară: 
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4. Trusevici Alla, dr., conf. unif.  Diplomă din partea Ministerului Educației pentru activitate 

îndelungată în domeniul ştiințific, 2015. 

5. Tcaci Carolina, dr., conf. univ. Diplomă de mulțumire și recunoștință pentru implicare 

consecventă, activitate rodnică, creativitate, responsabilitate în cadrul proiectului „Program de 

dezvoltare a carierei pentru femei” A.O. „ProBusinessNord”, 2015. 

 

24. Lista documentelor de politici elaborate și aprobate – nu avem. 

25. Lista recomandărilor metodologice elaborate și implementate în activitatea autorităților 

publice centrale și / sau locale – nu avem. 

26. Lista avizelor la proiecte de legi sau de alte acte normative 

 

1. Boincean Boris, dr. hab., prof. cercet.  Referință la Legea Solului pentru Ministerul mediului din 

Republica Moldova. 

2. Boincean Boris, dr. hab., prof. cercet.  Referință la „Strategia Națională şi Planul de Acțiuni privind 

diversitatea biologică a R. Moldova” pentru anii 2014-2020. 

 

27. Lista manifestărilor științifice organizate pentru utilizatori. 

 

2011 

1. Colocviul ştiințific studențesc INTERUNIVERSITARIA, 26 studenți-participanți, aprilie  2011, 

Facultatea de Economie, USB; 

 

2012 

1. Colocviul ştiințific studențesc INTERUNIVERSITARIA, 21 studenți-participanți, aprilie 2012, 

Facultatea de Economie, USB;  

 

2013 

1. Colocviul ştiințific studențesc INTERUNIVERSITARIA, 10 syudenți-participanți, mai 2013, 

Facultatea de Economie, USB; 

 

2014 

1. Colocviul ştiințific studențesc INTERUNIVERSITARIA, 15 studenți-participanți, mai 2014, 

Facultatea ȘREM, Catedra de științe economice, USARB 

 

2015 

1. Colocviul ştiințific studențesc INTERUNIVERSITARIA, 26 studenți-participanți 2015, Facultatea 

ȘREM, Catedra de științe economice, USARB 

2. Conferința ştiințifică a tinerilor economişti dedicată aniversării a 20 de ani a învățământului 

economic la USARB „Dezvoltarea economică: între vis şi realitate”, 15 studenți-participanți, 30.04. 

2015, Catedra de Ştiințe economice, USARB. 

3. Brain-ring „Prioritățile economice ale Republicii Moldova în condițiile actuale”, dedicat omagierii a 

20 de ani a învățământului economic la USARB, 18 participanți, 07.05.2015, Catedra de științe 

economice; USARB.  

4. Masa rotundă cu tematica: „Cursul valutar și gestionarea eficientă a banilor”, 50 participanți, 

inclusiv, din mediul de afaceri și bancar, studenți, cadre didactice, 19.03.2015. 

 

28. Lista tîrgurilor și a expozițiilor naționale și internaționale la care a participat organizația (cu 

specificarea rezultatelor aprecierii exponatelor prezentate – medalii, diplome, cupe etc.) – nu 

avem. 

29. Lista filialelor – nu avem. 
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30. Lista subdiviziunilor comune în sfera științei și inovării. 

Antrenare în cercetări științifice, proiecte, elaboare de soiuri (ICCC „Selecția”) 

1. Boincean Boris, dr. hab., prof. cercet.;  

2. Stadnic Stanislav, dr., conf. univ. 

Antrenarea cadrelor științifice în proiecte 

2. Petic Mircea, dr., conf. univ. – Institutul de Matematică și Informatică al AȘM; 

3. Damian Iulia, dr., conf. univ. – Academia de Științe a Moldovei în colaborare cu Academia de 

Științe a Belorusiei.   

 

 

 

31. Lista organismelor științifice în activitatea cărora este antrenată organizația. 

Membrii profilului în calitate de profesori-asociați în alte instituții 

 

2013 

1. TCACI Carolina, profesor asociat, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, extensiune Bălți, 

perioada 01.10.13-30.06.14. 

2. TRUSEVICI Alla, profesor asociat, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, extensiune Bălți, 

perioada 01.10.13-30.06.14. 

3. AMARFII-RAILEAN Nelli, profesor asociat, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 

extensiune Bălți, perioada 01.10.13-30.06.14. 

4. BULAT Gheorghe, profesor asociat, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, extensiune Bălți, 

perioada 01.10.13-30.06.14. 

5. BRANAŞCO Natalia, profesor asociat, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, extensiune 

Bălți, perioada 01.10.13-30.06.14. 

 

2014 

1. TCACI Carolina, profesor asociat, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, extensiune Bălți, 

perioada 01.10.14-30.06.15. 

2. TRUSEVICI Alla, profesor asociat, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, extensiune Bălți, 

perioada 01.10.14-30.06.15. 

3. AMARFII-RAILEAN Nelli, profesor asociat, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 

extensiune Bălți, perioada 01.10.14-30.06.15. 

4. BULAT Gheorghe, profesor asociat, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, extensiune Bălți, 

perioada 01.10.14-30.06.15. 

5. BRANAŞCO Natalia, profesor asociat, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, extensiune 

Bălți, perioada 01.10.14-30.06.15. 

 

2015 

1. TCACI, Carolina, dr., conf.univ., Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași, Extensiunea Bălți, 01.01.2015- 

31.12.2015; 

2. TRUSEVICI, Alla, dr., conf.univ., Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași, Extensiunea Bălți, 

01.01.2015- 31.12.2015; 

3. AMARFII-RAILEAN, Nelli, dr., conf.univ., Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași, Extensiunea Bălți, 

01.01.2015- 31.12.2015; 
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4. BULAT, Gheorghe, dr., conf.univ., Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași, Extensiunea Bălți, 

01.01.2015- 31.12.2015; 

5. SUSLENCO, Alina, dr., asist.univ., Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași, Extensiunea Bălți, 

01.01.2015- 31.12.2015; 

 

32. Lista președinților, copreședinților comitetelor de program al manifestărilor științifice din 

țară, aleși în perioada evaluată. 

- în țară: 

1. Trusevici Alla – dr., conf. univ. (copreşedinte). Conferința Ştiințifico-Practică Internațională 

„Integrarea specialistului cu studii superioare pe piața muncii: aspecte naționale şi internaționale”, 

Bălți, 21-22 octombrie 2011. 

2. Movilă Irina – dr., conf. univ. (preşedinte). Conferința Științifico-Practică cu participarea 

internațională „Competitivitatea capitalului uman pe piața muncii în condițiile dezvoltării regionale și 

a integrării europene”, Bălți, 2013. 

3. Babii Leonid - dr. hab., prof.univ. – preşedinte al Comitetului Ştiințific Conferinței ştiințifice 

internaționale dedicate aniversării 20 ani a învățămîntului economic la USARB „Aspecte ale 

dezvoltării potențialului  economico - managerial  în contextul asigurării securității naționale”, 06-

07.07.2015. 

4. Tcaci Carolina – dr., conf. univ., preşedintele Comitetului Organizatoric al Conferinței 

ştiințifice internaționale dedicate aniversării 20 ani a învățămîntului economic la USARB „Aspecte ale 

dezvoltării potențialului  economico - managerial  în contextul asigurării securității naționale”, 06-

07.07.2015. 

5. Boincean Boris – dr.hab., prof.cercet. – inițiatorul organizării Conferinței Ştiințifice 

Internaționale, dedicate celor 50 de ani de la fondarea experiențelor de cîmp de lungă durată a ICCC 

„Selecția” 

 

- în străinătate: 

1. Tcaci Carolina – dr., conf.univ. (copreşedinte). Международная научно-практическая 

конференция «Эффективное управление экономикой: теория и практика», Ucraina, 04-05 

октября 2013. 

2. Tcaci Carolina – dr., conf.univ. (copreşedinte). Международная научно-практическая 

конференция «Эффективное управление экономикой: теория и практика», Ucraina, 04-05 

октября 2014. 

 

33. Lista membrilor comisiilor specializate de evaluare în scopul acreditării organizațiilor, 

confirmați în perioada evaluată – nu avem.  

34. Lista membrilor Comisiilor pentru decernarea Premiului de Stat al Republicii Moldova, 

premiilor AȘM, aleși în perioada evaluată – nu avem 

35. Lista președinților, secretarilor, membrilor consiliilor științifice de susținere a tezelor de 

doctor, doctor habilitat, desemnați în perioada evaluată. 

 

2011 

1. Boincean Boris, dr.hab., prof. cercet. – preşedinte  

„Variația unor indici ai agroecosistemelor sub influența factorilor climatici şi agrofitotehnici, 

specialitatea 06.01.15 – Agroecologie, doctorand: Gîrla Daniela. Data susținerii 17.07.2011. 

2. Babii Leonid, dr.hab., prof.univ. – membru  

„Asigurarea viabilității economice şi manageriale a întreprinderilor”, specialitatea 08.00.05 – 

Economie şi management (în ramură), doctorand: Tcaci Carolina. Data susținerii 25.11.2011. 
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2013 

1. Boincean Boris, dr.hab., prof. cercet. – membru  

„Cernoziomurile cumulice din zona de sud a Republicii Moldova”, specialitatea 03.00.27 – Pedagogie, 

doctorand: Varlamov Evghenii. Data susținerii 26.07.2013 

 

2014 

1. Tcaci Carolina, dr., conf.univ. - membru 

„Modernizarea structurilor şi strategiilor în managementul corporativ”, specialitatea 08.00.05 – 

Economie şi management (în ramură), doctorand: Dumitru Ion. Data susținerii 16.05.2014. 

 

2015 

1. Boincean Boris, dr.hab., prof. cercet. – membru  

„Combaterea eroziunilor solurilor bazinului de recepție „Negrea” din zona colinară a Prutului de 

Mojloc”, specialitatea 03.00.27 – Pedologie, doctorand: Cojocaru Olesea. Data susținerii 29.12.2015.  

2. Oleiniuc Maria, dr., lector. - membru 

„Managementul competitivității sectorului agroalimentar în contextul asigurării securității alementare 

a Republcii Moldova”, specialitatea 521.03 Economie și management în domeniul de activitate, 

doctorand: Condrea Elena. Data susținerii 26.03.2015.  

3. Tcaci Carolina, dr., conf.univ. - membru 

„Particularitățile organizării gestiunii corporative în România”, specialitatea 08.00.05 – Economie şi 

management (în ramură), doctorand: Gâf-Deac Maria. Data susținerii 07.07.2015. 

 

36. Lista președinților, secretarilor seminarelor ștințifice de profil, aleși în perioada evaluată – 

nu avem. 

37. Lista referenților la tezele de doctor habilitat / doctor, desemnați în perioada evaluată 

 

2012 

1. Boincean Boris, dr.hab., prof. cercet. 

„Perfecționarea tehnologiei de cultivare a şerlaiului (Salvia sclarea L.), specialitatea 06.01.09 – 

Fitotehnie, doctorand: Crețu Alexandr. Data susținerii 05.01.2012. 

2. Movilă Irina, dr., conf.univ. 

„Формирование эффективной системы контроля в менеджменте коммерческой организации”, 

specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură), doctorand: Маммадов Сафар. Data 

susținerii 14.12.2012. 

 

2013 

1. Movilă Irina, dr., conf.univ. 

„Perfecționarea metodelor de evaluare a personalului ca condiție eficientă a politicii resurselor 

umane”, specialitatea doctorand: Carabet Maria. Data susținerii 29.03.2013. 

2. Oleiniuc Maria, dr., lect.sup. 

„Managementul producției de lactate din perspectiva cerințelor Uniunii Europene” , specialitatea 

08.00.05 – Economie şi management (în ramură), doctorand: Ignat A. Data susținerii 20.09.2013. 

 

2014 

1. Tcaci Carolina, dr., conf.univ. 

„Metode şi tehnici manageriale în dezvoltarea durabilă a întreprinderilor mici şi mijlocii în condițiile 

de criză”, specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură), doctorand: Taranenco Lilia. 

Data susținerii 31.01.2014. 

2. Tcaci Carolina, dr., conf.univ. 
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„Renovarea managementului complexului comunal locativ din Republica Moldova”, specialitatea 

08.00.05 – Economie şi management (în ramură), doctorand: Buzdugan Adriana. Data susținerii 

24.01.2014. 

3. Tcaci Carolina, dr., conf.univ. 

„Metode şi tehnici manageriale în dezvoltarea durabilă a întreprinderilor mici şi mijlocii în condiții de 

criză”, specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură), doctorand: Taranenco Lila. Data 

susținerii 31.01.2014. 

4. Trusevici Alla, dr., conf.univ. 

„Educația – Factor important în valorificarea potențialului economic național”, specialitatea 08.00.05 – 

Economie şi management (în ramură), doctorand: Bucos Tatiana. Data susținerii 21.02.2014. 

 

2015 

1. Babii Leonid, dr.hab., prof.univ. 

„Particularitățile organizării gestiunii corporative în România”, specialitatea 08.00.05 – Economie şi 

management (în ramură), doctorand: Gâf-Deac Maria. Data susținerii 07.07.2015. 

5. Ciobanu Ina, dr., conf.univ. 

„Cercetarea grupoizilor topologici cu unități multiple”, specialitatea 01.01.04 – Geometrie şi 

topologie, doctorand: Josu Natalia. Data susținerii 24.11.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


