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 I. Sunt admişi la susţinerea tezei de master următorii studenţi, care au realizat integral 

planul de învăţământ, la Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, în anul 

universitar 2019-2020: 

 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele 

studentului 

Conducătorul 

ştiinţific 
Denumirea tezei de master 

Administrarea afacerilor comerciale 

1. 
Costeniuc 

Veronica 

conf. univ. dr. 

Postolache Victoria 

asist. univ. Cazac 

Ianina 

Diagnosticarea întreprinderii în situație de criză 

(în baza materialelor SRL „Gruppo Due”) 

2. Didur Iana 
lect. univ. dr. 

Suslenco Alina 

Politici și strategii de produs la întreprindere (în 

baza materialelor SA „Incomlac”) 

3. 
Gheorghiță 

Liliana 

conf. univ. dr. Tcaci 

Carolina 

dr.,lect. univ. 

Garbuz Veronica 

Perspective de dezvoltare a antreprenoriatului 

social în Republica Moldova (în baza materialelor  

SRL „Zestrea Norocului” și Î.I. „Centrul de 

artizanat Rogojeni”) 

4. 
Moscaliuc 

Tatiana 

conf. univ. dr. 

Balînschi Andrei 

Rezerve de creştere a profitului în cadrul 

întreprinderilor şi utilizarea lui (în baza 

materialelor SA „Floarea Soarelui”) 

5. Zmău Dorina 

conf. univ. dr. 

Postolache Victoria 

asist. univ. Cazac 

Ianina 

Impactul strategiilor anticriză asupra stabilizării 

activității economico-financiare (în baza 

materialelor SRL „Textre”) 

Administrarea bazelor de date și tehnologii WEB 

1. 
Crimneac 

Vadim 

conf. univ. dr. 

Negara Corina 
Teste de integrare  pentru aplicații cu baze de date 

2. 
Elistratov 

Alexei 

conf. univ. dr. 

Negara Corina 

asist. univ. Chilat 

Sergiu 

Проектирование распределённых систем / 

Proiectarea sistemelor distribuite 

3. Noni Victor conf. univ. dr. Dezvoltarea aplicațiilor de gestiune IoT 
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Negara Corina 

Contabilitate 

1. Bou Natalia 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli 

asist. univ. Cazac 

Ianina 

Perfecţionarea contabilităţii şi auditul datoriilor în 

cadrul entităţii economice (în baza materialelor 

SC „Autonord Servicii” SRL) 

2. 
Carabulea 

Alexandr 

conf. univ. dr. Tcaci 

Carolina 

asist. univ. Cazac 

Ianina 

Particularităţile şi căile de perfecţionare a 

contabilităţii în transportul auto (în baza 

materialelor SRL „Libert Tur”) 

3. 
Focșa 

Marina 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli 

lect. univ., dr. 

Suslenco Alina 

Perfecţionarea contabilităţii cheltuielilor şi 

auditul acestora (în baza materialelor SRL 

„Vivami-Petrol”) 

4. 
Gafencu 

Elena 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli 

conf. univ., dr. 

Oleiniuc Maria 

Estimarea eficienţei economice a cheltuielilor 

pentru întreţinerea forţei de muncă şi organizarea 

contabilităţii decontărilor cu personalul (în baza 

materialelor ÎM „Elektromanufacturing” SRL) 

5. 
Grădinari 

Rodica 

prof. univ. dr. hab. 

Babii Leonid 

conf. univ., dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli 

Perfecţionarea contabilităţii impozitelor şi 

organizarea relaţiilor financiare a entităţii 

economice cu bugetul de stat (în baza 

materialelor SC „Grădcom Nord” SRL) 

6. Grițco Diana 

conf. univ. dr. Tcaci 

Carolina 

dr.,lect. univ. 

Garbuz Veronica 

Diagnosticul cheltuielilor activității operaționale 

şi perfecţionarea contabilităţii acestora (în baza 

materialelor SRL „Oțel Auto”) 

7. 
Grițco 

Nicolae 

prof. univ. dr. hab. 

Buga Oleg 

conf. univ., dr. 

Tcaci Carolina 

Pеrfеcţionarea contabilităţii rezultatelor 

financiare ale entităţii economice şi analiza 

acestora (în baza materialelor SRL 

„Autovertrans”) 

8. 
Olimid 

Ecaterina 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli 

lect. univ., dr. 

Suslenco Alina 

Perfecţionarea contabilităţii şi auditul veniturilor 

întreprinderii (în baza materialelor SRL Lombard 

„Atabard-Plus”) 

9. 
Răciula 

Cristina 

conf. univ. dr. Tcaci 

Carolina 

conf. univ., dr. 

Oleiniuc Maria 

Căi de perfecţionare a contabilităţii imobilizărilor 

corporale (în baza materialelor SRL 

„FinPlastPrim”) 

10. 
Rusu 

Marianna 

conf. univ. dr. Tcaci 

Carolina 

dr.,lect. univ. 

Garbuz Veronica 

Particularităţile şi căile de perfecţionare a 

contabilităţii mărfurilor în unităţile comerciale cu 

ridicata (în baza materialelor SRL „Radop Nord”) 

11. 
Schițcu 

Ghenadii 

conf. univ. dr. 

Postolache Victoria 

Perfecționarea situațiilor financiare ale băncii și 

evaluarea rezultatelor activității ei (în baza 

materialelor BC „Moldindconbank” SA) 

12. Solonaru conf. univ. dr. Tcaci Particularităţi şi căi de perfecţionare a 
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Natalia Carolina 

lect. univ., dr. 

Suslenco Alina 

contabilităţii mărfurilor în unităţile comerciale cu 

amănuntul (în baza materialelor SC „Fidelis Flor” 

SRL) 

13. 
Țonov 

Rodica 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli 

asist. univ. Cazac 

Ianina 

Pеrfеcţionarea contabilităţii şi auditul mijloacelor 

fixe (în baza materialelor SC „Spectrudesign” 

SRL) 

14. 
Voloșina 

Daria 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli 

conf. univ., dr. 

Oleiniuc Maria 

Organizarea contabilităţii şi principii de 

determinare a obligaţiilor fiscale privind 

impozitului pe venit (în baza materialelor SRL 

„Agrovictdar”) 

Ecologie agricolă 

1. 
Leșcinschi 

Alexandru 

prof. univ. dr. hab. 

Boincean Boris 

Organizarea serviciului de implementare a 

realizărilor științifice în practica agricolă din 

Republica Moldova 

2. Rusu Ion 
conf. univ. dr. 

Stadnic Stanislav 
Fertilizarea rațională a florii-soarelui în asolament 

3. 
Zaharco 

Dionisie 

prof. univ. dr. hab. 

Boincean Boris 

Acțiunea și interacțiunea rotației culturilor, 

sistemelor de lucrare și fertilizare a solului în 

veriga asolamentului 

4. Zubic Andrei 
prof. univ. dr. hab. 

Boincean Boris 
Căi alternative de intensificare a agriculturii 

Management financiar 

1. 
Blaj 

Octavian 

prof. univ. dr. hab. 

Buga Oleg 

dr.,lect. univ. 

Garbuz Veronica 

Guvernanța corporativă în întreprinderile din 

Republica Moldova (în baza materialelor SA 

„Furnizarea Energiei Electrice Nord”) 

2. 
Burlacu 

Victoria 

conf. univ. dr. 

Branaşco Natalia 

Rolul supravegherii prudențiale și a controlului 

intern în asigurarea stabilităţii bancare (în baza 

materialelor BC „Moldindconbank” SA) 

3. 
Dragan 

Leonid 

conf. univ. dr. 

Oleiniuc Maria 

dr.,lect. univ. 

Garbuz Veronica 

Evaluarea managementului eficienței energetice 

în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova 

(în baza materialelor SA „Incomlac”) 

4. Godina Igor 

conf. univ. dr. 

Oleiniuc Maria 

lect. univ., dr. 

Suslenco Alina 

Diagnosticarea strategică a competitivității 

întreprinderii (în baza materialelor SA „Basarabia 

Nord”) 

5. 
Gojan 

Vladimir 

conf. univ. dr. 

Branaşco Natalia 

Evaluarea situaţiei financiare şi prevenirea 

falimentului instituţiei bancare (în baza 

materialelor „Mobiasbanca OTP Group” SA) 

6. 
Liogchi 

Oxana 

conf. univ. dr. 

Branaşco Natalia 

Evaluarea cadrului de reglementare a băncilor şi 

analiza respectării lui (în baza materialelor BC 

„Fincombank” SA) 

7. 
Moroz 

Vadim 

conf. univ. dr. 

Oleiniuc Maria 

dr.,lect. univ. 

Garbuz Veronica 

Îmbunătățirea stabilității financiare a sectorului 

bancar (în baza materialelor BC „Moldova 

Agroindbank” SA) 

8. Neghina prof. univ. dr. hab. Eficientizarea activității întreprinderii micului 
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Ecaterina Buga Oleg 

conf. univ., dr. 

Tcaci Carolina 

business (în baza materialelor „Gustul Magic” 

SRL) 

9. 
Oplean 

Natalia 

conf. univ. dr. 

Postolache Victoria 

asist. univ. Cazac 

Ianina 

Managementul activităţii de creditare în situaţie 

de instabilitate financiară (în baza materialelor 

BC „Victoriabank” SA) 

10. 
Serjantu 

Luminița 

prof. univ. dr. hab. 

Buga Oleg 

dr.,lect. univ. 

Garbuz Veronica 

Cultura organizațională în contextul economiei 

bazate pe cunoaștere (în baza materialelor BC 

„Comerțbank” SA) 

11. 
Țurcan 

Eduard 

conf. univ. dr. 

Trusevici Alla 

dr.,lect. univ. 

Garbuz Veronica 

Eficiența activității de investiții a băncii în 

condițiile actuale (în baza materialelor BC 

„Moldindconbank” SA) 

12. 
Voinotinschii 

Irina 

conf. univ. dr. 

Oleiniuc Maria 

dr.,lect. univ. 

Garbuz Veronica 

Creșterea competitivității întreprinderii în baza 

matricilor strategice (în baza materialelor SA 

„Moldagrotehnica”) 

Managementul serviciilor publice (120) 

1. Bosîi Olga 

conf. univ. dr. 

Trusevici Alla 

dr., lect. univ. Slutu 

Rodica 

Analiza activității de marketing în cadrul 

instituțiilor publice (în baza materialelor SA 

„Moldtelecom”) 

2. 
Codreanu 

Natalia 

conf. univ. dr. 

Oleiniuc Maria 

dr.,lect. univ. 

Garbuz Veronica 

Evaluarea managementului funcției publice și a 

funcționarului public în Republica Moldova (în 

baza materialelor Casa Teritorială de Asigurări 

Sociale  Rîșcani) 

3. 
Cravciuc 

Daniela 

conf. univ. dr. 

Postolache Victoria 

dr., lect. univ. Slutu 

Rodica 

Diagnosticarea activității a instituțiilor publice (în 

baza materialelor Primăriei com. Căinarii Vechi) 

4. 
Cucoș 

Cătălina 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica 

Particularități de aplicare a marketingului în 

domeniul pieței educaționale (în baza materialelor 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți) 

5. 
Meinelt 

Guido Frank 

prof. univ. dr. hab. 

Babii Leonid 

conf. univ., dr. 

Tcaci Carolina 

Politica socială a întreprinderilor cu capital străin 

(în baza materialelor ZEL Bălți) 

6. 
Oleiniuc 

Marin 

conf. univ. dr. Tcaci 

Carolina 

dr., lect. univ. Slutu 

Rodica 

Eficiența serviciilor publice polițienești în 

contextul implementării serviciului Național Unic 

pentru apelurile de urgență (în baza materialelor 

„Inspectoratul de Poliție” Bălți) 

7. 
Pogor 

Alexandru 

conf. univ. dr. Tcaci 

Carolina 

dr.,lect. univ. 

Garbuz Veronica 

Dezvoltarea sectorul serviciilor prestate de 

autoritățile publice locale (în baza materialelor 

Primăria mun. Bălți) 

8. 
Roiba 

Snejana 

conf. univ. dr. 

Oleiniuc Maria 

dr.,lect. univ. 

Garbuz Veronica 

Specificul managementului securității 

farmaceutice (în baza materialelor SRL 

„Farmacia Familiei”) 
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9. 
Voitic 

Ruvim 

conf. univ. dr. 

Oleiniuc Maria 

dr., lect. univ. Slutu 

Rodica 

Rolul administrației publice în organizarea și 

modernizarea serviciilor publice (în baza 

materialelor Întreprinderilor de aprovizionare cu 

apă și canalizare din regiunea Nord a Republicii 

Moldova) 

Programare WEB 

1. 
Bordian 

Aliona 

conf. univ. dr. 

Negara Corina 

Search Engine Optimization pentru secventele 

video youtube 

2. 
Cudalb 

Nicanor 

asist. univ. Stoian 

Dumitru 

conf. univ., dr. 

Plohotniuc Eugeniu 

Utilizarea patternurilor de programare reactivă 

3. 
Gatman 

Serghei 

lect. univ. dr. 

Vovnenciuc Olga 

Elaborarea aplicații Web de time-management în 

compania de IT / Разработка  Web  приложения 

по тайм-менеджменту в организации  IT 

4. Lari Diana 

asist. univ. Chilat 

Sergiu 

conf. univ., dr. Petic 

Mircea 

Implementarea patternelor de programare la 

elaborarea aplicațiilor 

5. 
Lupescu 

Vasile 

conf. univ. dr. 

Negara Corina 
Dezvoltarea sistemelor de tracking 

6. Zagorcea Ion 

asist. univ. Chilat 

Sergiu 

conf. univ., dr. Petic 

Mircea 

Сравнительный анализ PHP фрэймворков для 

создания веб приложений / Analiza 

comparativă a frameworkurilor PHP pentru 

elaborarea aplicatiilor web 

Tehnologii de instruire şi producere 

1. 

Baraga 

Victoria-

Vitalina 

prof. univ. dr. hab. 

Topală Pavel 

Structurarea materialelor la nivel nanometric prin 

metoda electroeroziunii 

2. 
Ghilețchi 

Corina 

lect. univ. dr. Talpă 

Serghei 
Proiectarea și elaborarea tricoului inteligent 

3. Gîlca Anna 
lect. univ. dr. Talpă 

Serghei 

Proiectarea și elaborarea unei colecții de costume 

pentru dame 

4. Lungu Igor 
conf. univ. dr. 

Rusnac Vladislav 

Cercetări experimentale privind modificarea 

proprietăţilor electrice a stratului superficial cu 

aplicarea descărcărilor electrice prin impuls 

5. 
Merticari 

Vadim 

conf. univ. dr. 

Rusnac Vladislav 

Influenţa câmpului magnetic asupra modificării 

microgeometriei suprafeţelor pieselor metalice cu 

aplicarea  descărcărilor electrice prin impuls 

6. Sîrbu Marcel 
lect. univ. dr. Talpă 

Serghei 

Perfecționarea procesului tehnologic de obținere a 

produselor din cereale 

 

 

 

 

Rector       Natalia Gașițoi 

 

 
Ex.: Svetlana Voitovici 

Tel.:3 29 

 


