
 

Tematica și conducătorii științifici ai 

tezelor/ proiectelor de licență la Catedra  de ştiinţe fizice şi inginereşti 

la programul de studii Inginerie și management în transportul auto, gr. IM 41Z 

  

anul de studii 2018 – 2019 

Nr. 

d/o 

Numele şi prenumele 

studentului 

 

Tematica tezelor / proiectelor  de licență  

1. 

Andrițchi Iana  

Tema lucrării de licență Condiții de asigurare a ciclului de viață a inginerului-angajat în cadrul 

întreprinderii ICS “DRA DRAEXLMAIER -AUTOMOTIVE” SRL 

Coordonatorul științific prof.univ., dr. hab., Topală  Pavel 

 

2. 

Babiac Vadim  

Tema lucrării de licență Analiza proceselor de logistica şi transport în cadrul întreprinderii  ÎCS " GG 

Cables & Wires EE " 

Coordonatorul științific conf.univ.,dr.,  Beșliu Vitalie 

3. 

Borinschi Natalia   

Tema lucrării de licență Prescripții impuse de piața muncii în pregătirea inginerilor în vederea asigurării 

angajabilității lor 

Coordonatorul științific prof.univ., dr. hab.,  Topală Pavel 

4. 

Celan Efim  

Tema lucrării de licență Supraconsumul de materie primă în sectrorul de prelucrare a cablajelor 

(întreprinderea  ICS “DRA DRAEXLMAIER-AUTOMOTIVE” SRL) 

Coordonatorul științific prof.univ., dr. hab.,  Topală Pavel 

5. 

Donțu Alexandru  

Tema lucrării de licență Structura organizațională și procesele sistemului de management 

al calității în cadrul întreprinderii ÎCS " GG Cables & Wires EE " SRL 

Coordonatorul științific conf.univ.,dr.,  Balanici Alexandru 

6. 

Dumbrăveanu Alexandru  

Tema lucrării de licenţă Utilizarea şi implementarea soft-urilor de proiectare CAD în ingineria 

automobilelor 

Coordonatorul ştiinţific conf.univ.,dr.,  Ojegov Alexandr 

7. 

Fusu Oleg  

Tema lucrării de licenţă Implementarea metodei 5S în cadrul întreprinderii  ÎCS "GG Cables & Wires 

EE" SRL 

Coordonatorul ştiinţific conf.univ.,dr.,  Ojegov Alexandr 

8. 

Gîrbu Viorel  

Tema lucrării de licență Studiul tehnico - economic al procesului tehnologic de producere a piesei de 

tip axă  (SPP6-05.03.110-01)  la întreprinderea S.A Moldagrotehnica 

Coordonatorul științific conf.univ.,dr.,  Rusnac Vladislav 

9. 

Iordachi Damian  

Tema lucrării de licență Studiul tehnico - economic al procesului tehnologic de producere a piesei de 

tip axă (CNS.14.00.00118148) în întreprinderea S.A Moldagrotehnica 

Coordonatorul științific conf.univ.,dr.,  Balanici Alexandru 

10. 

Lavric Vadim  

Tema lucrării de licenţă Optimizarea procesului de împachetare a cablajelor în cadrul companiei ÎCS 

“DRA DRAEXLMAIER-AUTOMOTIVE” SRL 

Coordonatorul ştiinţific conf.univ.,dr. Ojegov Alexandr 

 

 

11. 

Marineț Vadim    

Tema lucrării de licență Studiul tehnico - economic a procesului tehnologic de producere a piesei de tip 

axă (PRXL3 02.01.007-01) la întreprinderea S.A Moldagrotehnica 

Coordonatorul științific conf.univ., dr. Rusnac Vladislav 

 

 

12. 

Mihailovschii Dmitrii  

Tema lucrării de licență Planificarea și controlul executării comenzilor la producerea firelor în 

întreprinderea ÎCS “GG Cables & Wires EE" SRL 

Coordonatorul științific conf.univ., dr.,  Rusnac Vladislav 

 Oțel Denis  



 

13. 

Tema lucrării de licență Analiza și optimizarea montării cablajelor în sectorul  modul montaj al ICS 

“DRA DRAEXLMAIER-AUTOMOTIVE” SRL 

Coordonatorul științific conf.univ., dr., Beșliu Vitalie 

 

 

14. 

Pintilie Denis     

Tema lucrării de licență Analiza și optimizarea proceselor cu risc în sectorul de debitare a cablajului și 

sectorul de preconfecție din cadrul companiei  ÎCS “DRA DRAEXLMAIER-

AUTOMOTIVE” SRL 

Coordonatorul științific conf.univ., dr., Beșliu Vitalie 

 

 

15. 

Prepeliță Cristian  

Tema lucrării de licență Mentenanța utilajului din cadru întreprinderii  ÎCS “GG Cables & Wires EE" 

SRL 

Coordonatorul științific conf. univ., dr. Pereteatcu Pavel 

 

 

16. 

Radu Cătălin  

Tema lucrării de licență Studiul tehnico - economic a procesului tehnologic de producere a piesei de tip 

axă (precameră) la întreprinderea S.A Moldagrotehnica 

Coordonatorul științific conf.univ.,dr.,  Rusnac Vladislav 

 

 

17. 

Răzlog Maxim  

Tema lucrării de licenţă Calculul economic al implementării panourilor solare în întreprinderea ÎCS 

“GG Cables & Wires EE" SRL 

Coordonatorul ştiinţific conf.univ.,dr.,  Ojegov Alexandru 

 

 

18. 

Reicu  Andrei  

Tema lucrării de licență  Analiza și optimizarea procesului de producție a planșetelor din cadrul ÎCS 

"DRA DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE" SRL 

Coordonatorul științific conf.univ., dr. Beșliu Vitalie 

 

 

19. 

Russu Stanislav  

Tema lucrării de licență Studiul tehnico – economic a procesului tehnologic de producere a piesei de tip 

suport  în întreprinderea S.A Moldagrotehnica 

Coordonatorul științific conf.univ.,dr.,  Balanici Alexandru 

 

 

20. 

Sîrbu Elena  

Tema lucrării de licență Dezvoltarea continuă a personalului ingineresc în cadrul unității economice 

ÎCS “DRA DRAEXLMAIER-AUTOMOTIVE” SRL 

Coordonatorul științific prof.univ., dr. hab.,  Topală Pavel 

 

 

21. 

Tanasov Sorin  

Tema lucrării de licenţă Analiza şi controlul procesului tehnologic de asamblare a contactoarelor 

cablajului automobilului (pe baza materialelor ÎCS “DRA DRAEXLMAIER-

AUTOMOTIVE” SRL) 

Coordonatorul ştiinţific conf.univ.,dr.,  Ojegov Alexandr 

 

 

22. 

Ursu Mădălina  

Tema lucrării de licență Optimizarea transportului de mărfuri în ÎCS “DRA DRAEXLMAIER-

AUTOMOTIVE” SRL 

Coordonatorul științific conf.univ., dr., Beșliu Vitalie 

 

 

23. 

Vizitov Alexandr  

Tema lucrării de licență Studiul tehnico - economic al procesului tehnologic de producere a piesei de 

tip duză la întreprinderea ÎCS “DRA DRAEXLMAIER-AUTOMOTIVE” SRL 

Coordonatorul științific conf.univ., dr., Balanici Alexandru 

 


