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învăţământ cu frecvenţă, 
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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 2020-2021: 

 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele 

studentului 

Conducătorul 

ştiinţific 
Denumirea tezei de master 

Administrarea bazelor de date și tehnologii WEB 

1. 
Moscalu 

Sergiu 

conf. univ. dr. 

Negara Corina 

Compararea performanțelor PostgreSQL și 

MongoDB  la nivel de interogare / Сравнение 

эффективности PostgreSQL и MongoDB на 

уровне запросов / Comparing PostgreSQL and 

MongoDB at Query-Level Performance 

2. 
Munteanu 

Alina 

asist. univ. Stoian 

Dumitru 

conf. univ. dr. 

Plohotniuc Eugeniu 

Utilizarea concomitentă a bazelor de date 

Mongodb, PostgreSQL şi Redis în sisteme e-

commerce / Concomitant use of Mongodb, 

PostgreSQL and Redis databases in e-commerce  

systems 

3. Roșca Iurii 

asist. univ. Stoian 

Dumitru 

conf. univ. dr. 

Plohotniuc Eugeniu 

Angular elements și  lazy loading în paradigma 

SSR / 

Angular elements и lazy loading в парадигме SSR 

/ Angular elements and lazy loading in SSR 

paradigm 

 

Bănci și asigurări 

1. 
Ceban 

Loridana 

conf. univ. dr. 

Branaşco Natalia 

Direcţii de perfecţionare a managementului 

bancar: probleme şi perspective de dezvoltare (în 

baza materialelor „Mobiasbanca OTP Group” SA) 

/ Directions for improving banking management: 

problems and development perspectives (based on 

materials "Mobiasbanca OTP Group" JSC) 

2. 
Iagubov 

Ana 

conf. univ. dr. 

Postolache Victoria 

Minimizarea riscurilor bancare prin îmbunătățirea 

proceselor de afacere (în baza materialelor BC 
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asist. univ. Cazac 

Ianina 

„Moldindconbank” SA) / Minimizing banking 

risks by improving business processes (based on 

materials CB "Moldindconbank" JSC) 

3. 
Marinciuc 

Iulia 

conf. univ. dr. 

Postolache Victoria 

asist. univ. Cazac 

Ianina 

Evaluarea atractivității sectorului bancar al 

Republicii Moldova pentru băncile străine / 

Assessing the attractiveness of the banking sector 

of the Republic of Moldova for foreign banks 

4. 
Niciporuc 

Nichita 

conf. univ. dr. 

Balînschi Andrei 

Îmbunătățirea politicii de tarifare a companiei de 

asigurări și gestionarea elementelor sale (în baza 

materialelor „General Asigurări” SA) / Improving 

the pricing policy of the insurance company and 

managing its elements (based on the materials of 

"General Asigurări" JSC) 

5. 
Sardari 

Irina 

conf. univ. dr. 

Postolache Victoria 

asist. univ. Cazac 

Ianina 

Probleme ale funcționării sistemului bancar  al 

Republicii Moldova în condiții moderne / 

Problems of the functioning of the banking system 

of the Republic of Moldova in modern conditions 

6. 
Tcaciuc 

Anastasia 

conf. univ. dr. 

Balînschi Andrei 

Modalități de optimizare a portofoliului de credite 

al băncii (în baza materialelor BC 

„Moldindconbank” SA) / Ways to optimize the 

bank's loan portfolio (based on materials CB 

"Moldindconbank" JSC) 

7. 
Ţurcanu 

Adrian 

conf. univ. dr. 

Postolache Victoria 

Impactul economiilor populației asupra activității 

investiționale a băncii comerciale (în baza 

materialelor BC „Moldova Agroindbank” SA) / 

The impact of population savings on the 

investment activity of the commercial bank (based 

on the materials of CB "Moldova Agroindbank" 

JSC) 

Contabilitate 

1. 
Barbalat 

Alina 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli 

conf. univ. dr. hab. 

Movilă Irina 

Metode de diagnostică a fluxului de numerar și 

organizarea contabilității acestora în cadrul 

entității economice (în baza materialelor S.R.L 

„VVV-Marchitan”) / Methods for diagnosing cash 

flow and organizing their accounting within the 

economic entity (based on the materials of LLC 

"VVV-Marchitan") 

2. 
Belaia 

Elvira 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli 

prof. univ. dr. hab. 

Buga Oleg 

Căile de perfecționare a conținutului și modului de 

întocmire a situațiilor financiare (în baza 

materialelor S.R.L „MAV-PRIM”) / Ways to 

improve the content and manner of preparation of 

financial statements (based on the materials of 

LLC "MAV-PRIM") 

3. 
Cvasniuc 

Eugenia 

conf. univ. dr. Tcaci 

Carolina 

lect. univ. dr. 

Garbuz Veronica 

Perfecționarea contabilității rezultatelor financiare 

ale entității economice și analiza acestora (în baza 

materialelor S.C. „AstNord-Grup” SRL) / 

Improving the accounting of the financial results 

of the economic entity and their analysis (based on 

the materials of CS „AstNord-Grup” LLC) 

4. 
Danilescu 

Nadejda 

prof. univ. dr. hab. 

Buga Oleg 

Metode de gestiune a stocurilor și perfecționarea 

contabilității acestora (în baza materialelor S.R.L. 
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conf. univ. dr. Tcaci 

Carolina 

„Dermax-Diesel Car”) / Inventory management 

methods and improvement of their accounting 

(based on materials LLC "Dermax-Diesel Car") 

5. Gurău Irina 
conf. univ. dr. 

Balînschi Andrei 

Perfecţionarea contabilităţii cheltuielilor şi auditul 

acestora (în baza materialelor ÎCS 

„MEGASTROI” SRL) / Improving the accounting 

of expenses and their audit (based on materials 

EFC "MEGASTROI" LLC) 

6. 
Gurduza 

Rodica 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli 

conf. univ. dr. 

Trusevici Alla 

Diagnosticul cheltuielilor perioadei și 

perfecționarea contabilității acestora (în baza 

materialelor S.A. „Basarabia Nord”) / Diagnosis of 

the expenses of the period and improvement of 

their accounting (based on the materials of JSC 

"Basarabia Nord") 

7. 
Guz 

Alexandru 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli 

conf. univ. dr. hab. 

Movilă Irina 

Perfecţionarea contabilităţii și auditul veniturilor 

întreprinderii (în baza materialelor SRL „Auto-

International”) / Improving the accounting and 

auditing the company's revenues (based on the 

materials of LLC "Auto-International") 

8. 
Liozova 

Tatiana 

conf. univ. dr. Tcaci 

Carolina 

lect. univ. dr. 

Garbuz Veronica 

Perfecţionarea contabilităţii impozitelor şi 

organizarea relaţiilor financiare a entităţii 

economice cu bugetul de stat (în baza materialelor 

SRL „Salonica”) / Improving tax accounting and 

organizing the financial relations of the economic 

entity with the state budget (based on the materials 

of LLC "Salonica") 

9. 
Mamolea 

Ana 

conf. univ. dr. Bulat 

Gheorghe 

Căi de perfecţionare a contabilităţii costurilor de 

producţie şi diagnosticul lor (în baza materialelor 

SRL „Ecatalex Lux”) / Ways to improve the 

accounting of production costs and their diagnosis 

(based on the materials of LLC "Ecatalex Lux") 

10. Rusu Irina 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli 

conf. univ. dr. 

Trusevici Alla 

Diagnosticul utilizării mijloacelor fixe și 

organizarea contabilității acestora (în baza 

materialelor GȚ „Rusu Lidia Vasile”) / Diagnosis 

of the use of fixed assets and organization of their 

accounting (based on the materials of the PH 

"Rusu Lidia Vasile") 

11. 
Toderica 

Inna 

conf. univ. dr. 

Oleiniuc Maria 

asist. univ. Nichitcin 

Corina 

Organizarea contabilităţii şi principii de 

determinare a obligaţiilor fiscale privind 

impozitului pe venit (în baza materialelor S.R.L. 

„Cons-Eco-Plast”) / Organization of accounting 

and principles for determining the tax obligations 

regarding income tax (based on the materials of 

LLC "Cons-Eco-Plast") 

12. 
Țurcanu 

Laurențiu 

conf. univ. dr. Bulat 

Gheorghe 

Perfecţionarea contabilităţii și auditul datoriilor în 

cadrul entității economice (în baza materialelor 

S.A. „Basarabia Nord”) / Improving the 

accounting and auditing of debts within the 

economic entity (based on the materials of JSC 

"Basarabia Nord") 
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Ecologie agricolă 

1. 
Curicheri 

Dorin 

prof. univ. dr. hab. 

Boincean Boris 

Un nou concept de intensificare a agriculturii în 

Republica Moldova / A new concept of 

intensifying agriculture in the Republic of 

Moldova 

2. Gaina Ivan 
prof. univ. dr. hab. 

Boincean Boris 

Irigarea rațională a solurilor de cernoziom în 

Republica Moldova / Rational irrigation of 

chernozem soils in the Republic of Moldova 

3. 
Iordachi 

Ana 

prof. univ. dr. hab. 

Boincean Boris 

Starea sănătății solului în Republica Moldova și 

influența acesteia asupra sănătății populației / The 

state of soil health in the Republic of Moldova and 

its influence on the health of the population 

4. Moruz Ana 
conf. univ. dr. 

Stadnic Stanislav 

Rolul diferitor sisteme de fertilizare în agricultura 

durabilă / The role of different fertilization 

systems in sustainable agriculture 

5. 
Rotari 

Andrian 

conf. univ. dr. 

Stadnic Stanislav 

Posibilități și măsuri de reducere a folosirii 

metodelor chimice de management a bolilor, 

dăunătorilor și buruienilor / Possibilities and 

measures to reduce the use of chemical methods 

for the management of diseases, pests and weeds 

6. 
Rudoi 

Marina 

prof. univ. dr. hab. 

Boincean Boris 

Realizări și perspective în ameliorarea grâului de 

toamnă / Achievements and perspectives in the 

improvement of autumn wheat 

Management financiar 

1. 
Camaeva 

Natalia 

conf. univ. dr. 

Balînschi Andrei 

Impozitele locale ca instrument fiscal și de 

reglementare al autorităților locale (în baza 

materialelor Primăria or. Dondușeni) / Local taxes 

as a fiscal and regulatory instrument of local 

authorities (based on materials Dondușeni City 

Hall) 

2. 
Grosu 

Lucia 

conf. univ. dr. 

Balînschi Andrei 

Evaluarea finanțării sferei sociale în Republica 

Moldova (în baza materialelor Centrul Comunitar 

de Sănătate Mintală, mun. Bălți) / Evaluation of 

the financing of the social sphere in the Republic 

of Moldova (based on the materials of the 

Community Mental Health Center, Bălți 

municipality) 

3. 
Noroc 

Vasile 

conf. univ. dr. 

Branaşco Natalia 

Perfecționarea metodelor de evaluare și optimizare 

a structurii capitalului întreprinderii (în baza 

materialelor SA „Moldagrotehnica”) / Improving 

the methods of evaluation and optimization of the 

capital structure of the enterprise (based on the 

materials of JSC "Moldagrotehnica") 

4. 
Repeșco 

Ion 

conf. univ. dr. 

Postolache Victoria 

asist. univ. Cazac 

Ianina 

Impactul controlului intern public asupra 

managementului finanțelor publice / The impact of 

public internal control on public finance 

management 

5. 
Rezanov 

Denis 

conf. univ. dr. 

Oleiniuc Maria 

Analiza sistemului de management energetic în 

cadrul întreprinderii (în baza materialelor IS 

,,Moldelectrica”) / Analysis of the energy 

management system within the enterprise (based 
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on materials SE "Moldelectrica") 

6. Tărîță Artur 
conf. univ. dr. 

Branaşco Natalia 

Particularitățile managementului corporativ în 

Republica Moldova și impactul acestuia asupra 

activității financiare a companiei (în baza 

materialelor SA „Drumuri Bălți”) / Peculiarities of 

corporate management in the Republic of Moldova 

and its impact on the financial activity of the 

company (based on the materials of JSC "Drumuri 

Bălți") 

Managementul serviciilor publice (120) 

1. 
Bordea 

Olesea 

conf. univ. dr. 

Oleiniuc Maria 

Analiza mediului concurențial și diagnosticarea 

strategică a instituțiilor publice (în baza 

materialelor Universitatea de Stat „Alecu Russo” 

din Bălți) / Analysis of the competitive 

environment and strategic diagnosis of public 

institutions (based on materials "Alecu Russo" 

State University of Balti) 

2. 
Burlacu 

Diana 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica 

lect. univ. dr. 

Garbuz Veronica 

Particularități de aplicare a marketingului în 

domeniul pieței educaționale (în baza materialelor 

SRL „Miracol”) / Peculiarities of marketing 

application in the field of the educational market 

(based on the materials of LLC "Miracol") 

3. 
Caraman 

Olga 

conf. univ. dr. Tcaci 

Carolina 

lect. univ. dr. 

Suslenco Alina 

Responsabilitatea socială – aspect obligatoriu al 

strategiei instituției publice (în baza materialelor 

Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova) / 

Social responsibility - mandatory aspect of the 

strategy of the public institution (based on the 

materials of the State Fiscal Service of the 

Republic of Moldova) 

4. 
Cornea 

Rada 

conf. univ. dr. Tcaci 

Carolina 

prof. univ. dr. hab. 

Babii Leonid 

Gestiunea serviciilor  prestate de instituțiile 

publice (în baza materialelor Primăriei mun. Bălți) 

/ Management of services provided by public 

institutions (based on materials of the City Hall of 

Balti) 

5. 
Golban 

Tatiana 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica 

lect. univ. dr. 

Garbuz Veronica 

Implementarea marketingului în domeniul 

alimentației publice (în baza materialelor SRL 

„Servianda”) / Implementation of marketing in the 

field of public catering (based on the materials of 

LLC "Servianda") 

6. 
Grabovschi 

Anna 

conf. univ. dr. 

Oleiniuc Maria 

Dezvoltarea managementului asigurărilor sociale 

în Republica Moldova / Development of social 

insurance management in the Republic of Moldova 

7. Timcu Oleg 

conf. univ. dr. Tcaci 

Carolina 

lect. univ. dr. 

Suslenco Alina 

Managementul schimbărilor organizaționale în 

companiile de parteneriat public-privat (în baza 

materialelor „GREEN Energo” SRL) / 

Management of organizational change in public-

private partnership companies (based on materials 

"GREEN Energo" LLC) 

Programare WEB 

1. 
Bovcuș 

Elina 

conf. univ. dr. 

Negara Corina 

Dezvoltarea și proiectarea UX / UI design ca 

factor de creștere a eficienței interacțiunii cu 
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utilizatorii / Разработка и проектирование UX / 

UI дизайна сайтов как фактор повышения 

эффективности взаимодействия с 

пользователями/ / Development of UX / UI 

website design as a factor in increasing the 

efficiency of interaction with users 

2. Cabac Ion 
lect. univ. dr. 

Dumbrăveanu Radu 

Utilizarea tehnologii Eye Tracker în elaborarea 

interfețelor pentru persoanele cu disabilități / Use 

of Eye Tracker technology in the development of 

interfaces for people with disabilities 

3. 
Ciubotaru 

Andrei 

conf. univ. dr. 

Negara Corina 

Dezvoltarea aplicațiilor hibrid utilizînd 

framework-ul Flutter / Development of hybrid 

applications using the Flutter framework 

4. 
Parahonco 

Alexandr 

conf. univ. dr. Petic 

Mircea 

Dezvoltarea unui mecanism online de învățare 

adaptivă / 

Разработка онлайн механизма для адаптивного 

обучения / Development of an online mechanism 

for adaptive learning 

Tehnologii de instruire şi producere 

1. 
Balan 

Elena 

conf. univ. dr. 

Beşliu Vitalie 

Analiza și evaluarea implementării curriculumului 

la Educație tehnologică în învățămîntul 

preuniversitar / Analysis and evaluation of the 

implementation of the Technological Education 

curriculum in pre-university education 

2. 
Belciuc 

Natalia 

conf. univ. dr. 

Beşliu Vitalie 

Implementarea proiectelor 5D la lecțiile on-line 

din învățămîntul profesional tehnic (meseria 

„Bucătar”) / Implementation of 5D projects for 

online lessons in technical vocational education 

(the job of a cook) 

3. 
Ciornenchi 

Igor 

conf. univ. dr. 

Beşliu Vitalie 

Elaborarea materialelor didactice și implementarea 

lor în procesul de studii la disciplina 

„Microbiologia, igiena și sănităria” / Elaboration 

of teaching materials and their implementation in 

the study process in the discipline "Microbiology, 

hygiene and sanitation" 

4. 
Iordachi 

Damian 

conf. univ. dr. 

Pereteatcu Pavel 

Cercetări privind modificarea structurii straturilor 

superficiale a oțelurilor cu conținut de carbon mai 

mic de 0,35%. / Research on changes in the 

structure of surface layers of steels with a carbon 

content of less than 0,35% 

5. 
Levcenco 

Diana 

lect. univ. dr. 

Pînzaru Natalia 

Aplicarea metodelor creative la elaborarea 

modelului de rochie cu elemente în stil Etno, 

implementate la disciplina Educație tehnologică / 

Applying creative methods in the elaboration of 

dress models with Etno style elements, 

implemented in the discipline of Technological 

Education 

6. 
Postovan 

Nicoleta 

lect. univ. dr. 

Pînzaru Natalia 

Implementarea procesului tehnologic de 

confecționare a rochiei în stil romantic la 

disciplina „Proiectarea îmbrăcămintei” din 

învățămîntul preuniversitar / Design and 
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elaboration of the collection of models in romantic 

style 

7. 
Vacari 

Maria 

lect. univ. dr. 

Pînzaru Natalia 

Implementarea procesului tehnologic de 

confecționare a rochiei pentru tinere la disciplina 

„Proiectarea îmbrăcămintei” din învățămîntul 

preuniversitar / Design and elaboration of a 

collection of dresses for young women using 

decorative elements in obtaining the compositional 

center 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Rector       Natalia GAȘIȚOI 
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