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învăţământ cu frecvenţă redusă, 
Ciclul I, studii superioare de licenţă 
 

 

 

 I. Sunt admişi la susţinerea tezei de licenţă, în anul universitar 2020-2021, următorii 

studenţi, care au realizat integral planul de învăţământ la Facultatea de Ştiinţe Reale, 

Economice şi ale Mediului, învăţământ cu frecvenţă redusă: 

 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele 

studentului 

Denumirea tezei de licență Conducătorul 

științific 

Agronomie 

AG51R 

1. Bacalu 

Iuliana 

Influenţa îngrăşămintelor minerale asupra 

productivităţii florii-soarelui / The influence of 

mineral fertilizers on sunflower productivity 

conf. univ. dr. 

Stadnic Stanislav 

2. Codreanu Ion Productivitatea sfeclei pentru zahăr în diferite verigi 

ale asolamentului / Sugar beet productivity in 

various crop rotation links 

prof. univ. dr. hab. 

Boincean Boris 

3. Gasanov 

Alexandr 

Productivitatea florii-soarelui în diferite verigi ale 

asolamentului / Sunflower productivity in different 

crop rotation links 

prof. univ. dr. hab. 

Boincean Boris 

4. Lupuşor Ion Influenţa îngrăşămintelor minerale asupra 

productivităţii grâului de toamnă /  

conf. univ. dr. 

Stadnic Stanislav 

Business şi administrare 

BA41R 

1. Badalii Tudor Asigurarea sistemului de management pentru 

siguranța alimentului (în baza materialelor SRL 

„UNIRESTO GRUP”) / Ensuring the management 

system for food safety (based on the materials of 

LLC "UNIRESTO GRUP") 

conf. univ. dr. 

Oleiniuc Maria 

2. Blajă 

Nicoleta 

Riscurile specifice companiilor mici și mijlocii din 

Republica Moldova și metode de gestiune aplicate 

(în baza materialelor CDH „OLIMPUS-85” SRL) / 

Risks specific to small and medium-sized 

companies in the Republic of Moldova and applied 

management methods (based on CDH materials 

conf. univ. dr. hab. 

Movilă Irina 

http://www.usarb.md/
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"OLIMPUS-85" LLC) 

3. Boghiu 

Cristian 

Dezvoltarea spiritului antreprenorial – factor 

determinat în dezvoltarea economică (în baza 

materialelor întreprinderilor mici din domeniul 

agricol) / Entrepreneurship development - a 

determining factor in economic development (based 

on materials from small agricultural enterprises) 

conf. univ. dr. 

Oleiniuc Maria 

4. Bulat 

Gheorghe 

Implementarea și dezvoltarea marketingului în 

sectorul industrial (în baza materialelor SA „Fabrica 

de unt din Florești”) / Implementation and 

development of marketing in the industrial sector 

(based on the materials of JSC "Fabrica de unt din 

Florești") 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica 

5. Comendant 

Mariana 

Particularități ale activității managerului în cadrul 

întreprinderilor mici și mijlocii (în baza materialelor 

SRL „Povladar”) / Peculiarities of the manager's 

activity within small and medium enterprises (based 

on the materials of LLC "Povladar") 

prof. univ. dr. hab. 

Babii Leonid; asist. 

univ. Chiseliov Lilia 

6. Cucoș Andrei Specificul organizării micilor afaceri din Republica 

Moldova: particularitățile și perspectivele (în baza 

materialelor SRL „Biroul-Grup”) / The specifics of 

organizing small businesses in the Republic of 

Moldova: particularities and perspectives (based on 

the materials of LLC "Biroul-Grup") 

conf. univ. dr. 

Oleiniuc Maria 

7. Ganciuc 

Ionela 

Evaluarea și selecția furnizorilor în cadrul 

întreprinderii (în baza materialelor SA „Incomlac”) 

/ Evaluation and selection of suppliers within the 

company (based on the materials of JSC 

"Incomlac") 

conf. univ. dr. 

Oleiniuc Maria 

8. Josan Irina Evaluarea mediului de marketing în care activează 

întreprinderea (în baza materialelor SRL 

„Pavliudenix”) / Evaluation of the marketing 

environment in which the company operates (based 

on the materials of LLC "Pavliudenix") 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica 

9. Nistor Andrei Organizarеа managementului resurselor umanе lа 

întreprindere (în baza materialelor SRL „Farmacia 

Familiei”) / Organization of human resources 

management at the enterprise (based on the 

materials of LLC "Farmacia Familiei") 

lect. univ. dr. 

Suslenco Alina 

10. Pozeiciuc 

Victoria 

Sporirea productivității muncii – efecte și aspecte 

determinante (în baza materialelor S.A. „Barza 

Alba”) / Increasing labor productivity - decisive 

effects and aspects (based on the materials of JSC 

„Barza Alba”) 

prof. univ. dr. hab. 

Babii Leonid; lect. 

univ. dr. Suslenco 

Alina 

11. Revenco 

Pavel 

Planificarea strategiilor de marketing la 

întreprindere (în baza materialelor SRL „Gelibert”) 

/ Planning marketing strategies at the enterprise 

(based on the materials of LLC "Gelibert") 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica; asist. univ. 

Chiseliov Lilia 

12. Șerban 

Valentina 

Eficiența activității promoționale al firmelor (în 

baza materialelor BC „Moldova Agroindbank” SA) 

/ The efficiency of the companies' promotional 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica 
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activity (based on the materials of CB "Moldova 

Agroindbank" JSC) 

13. Țarălungă 

Aurelia 

Planificarea și organizarea activității de marketing 

la întreprindere (în baza materialelor Î.C.S. „TOP 

SHOP STUDIOMODERNA” SRL) / Planning and 

organizing the marketing activity at the enterprise 

(based on the materials of the EFC “TOP SHOP 

STUDIOMODERNA” LLC) 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica; asist. univ. 

Chiseliov Lilia 

14. Tcaciuc 

Andrei 

Metodele manageriale și efectele sale asupra 

eficienței întreprinderii (în baza materialelor Î.S. 

„Poșta Moldovei” SA) / Managerial methods and its 

effects on the efficiency of the enterprise (based on 

the materials of the SE "Poșta Moldovei" JSC) 

lect. univ. dr. 

Garbuz Veronica 

15. Tricolici 

Valeria 

Rolul și importanța ambalajului în promovarea 

produsului pe piață în baza materialelor SA 

„Incomlac”) / The role and importance of packaging 

in promoting the product on the market based on the 

materials of JSC "Incomlac") 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica; asist. univ. 

Chiseliov Lilia 

Contabilitate 

CT41R 

1. Arama Ana Contabilitatea mărfurilor în comerţul cu amănuntul 

(în baza materialelor COOP „Universcoop” CC) / 

Accounting of goods in retail trade (based on 

materials COOP "Universcoop" CC) 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli; conf. univ. dr. 

Oleiniuc Maria 

2. Babin Ana Contabilitatea rezultatului financiar și prezentarea 

rapoartelor privind executarea bugetelor instituțiilor 

publice (în baza materialelor Primăria s. Hîjdieni r-

nul Glodeni) / Accounting of the financial result and 

presentation of the reports regarding the execution 

of the budgets of the public institutions (based on 

the materials Hîjdieni Town Hall, Glodeni district) 

conf. univ. dr. 

Postolache Victoria; 

asist. univ. 

Dumbravanu Lilia 

3. Băicean 

Angela 

Particularitățile contabilității în agricultură 

(fitotehnie) (în baza materialelor C.A.P. 

„ADINAVIX - AGRO”) / Peculiarities of 

accounting in agriculture (phytotechnics) (based on 

the materials APC ”ADINAVIX - AGRO”) 

conf. univ. dr. 

Branaşco Natalia; 

asist. univ. Griţco 

Diana 

4. Balîc Natalia Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în 

instituțiile publice (în baza materialelor Primăria s. 

Hincauţi r-nul Edineț) / Accounting of incomes and 

expenses in public institutions (based on materials 

Hincauţi Town Hall Edineț district) 

conf. univ. dr. 

Trusevici Alla; asist. 

univ. Dumbravanu 

Lilia 

5. Bantuș Doina Conţinutul şi modul de întocmire a situaţiei de 

profit şi pierdere (în baza materialelor SRL 

„Dafterm”) / Content and method of preparation of 

the profit and loss situation (based on the materials 

of LLC "Dafterm") 

conf. univ. dr. 

Trusevici Alla; asist. 

univ. Nichitcin 

Corina 

6. Bejinari 

Vitali 

Contabilitatea și raportarea impozitului pe venit (în 

baza materialelor SRL „Magitec”) / Income tax 

accounting and reporting (based on the materials of 

LLC "Magitec") 

conf. univ. dr. 

Trusevici Alla; asist. 

univ. Nichitcin 

Corina 

7. Bîlici Nina Contabilitatea și calculația costurilor de producţie conf. univ. dr. 
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(în baza materialelor Î.I. „Kazanețki Anatolii”) / 

Accounting and calculation of production costs 

(based on materials I.E. "Kazanetski Anatolii") 

Amarfii-Railean 

Nelli; asist. univ. 

Griţco Diana 

8. Botnariuc 

Diana 

Contabilitatea datoriilor calculate (în baza 

materialelor S.R.L. „Agroukrprod-RM”) / 

Calculated debt accounting (based on the materials 

LLC "Agroukrprod-RM") 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli 

9. Budac Olga Contabilitatea decontărilor în entitățile publice (în 

baza materialelor Primăria s. Petruşeni, r-nul 

Rîșcani) / Settlement accounting in public entities 

(based on materials Petruşeni Town Hall, Rîșcani 

district) 

conf. univ. dr. 

Trusevici Alla; asist. 

univ. Dumbravanu 

Lilia 

10. Buga 

Mariana 

Contabilitatea  produselor agricole şi calcularea 

costului de producţie a acestora (în baza 

materialelor SRL „Taniserv-Agro”) / Accounting of 

agricultural products and calculation of their 

production cost (based on materials LLC "Taniserv-

Agro") 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica; asist. univ. 

Griţco Diana 

11. Bujor Liliana Contabilitatea mijloacelor fixe în instituțiile publice 

(în baza materialelor Primăria com. Elizavetovca, r-

ul Dondușeni) / Fixed assets accounting in public 

institutions (based on materials Elizavetovca 

commune City Hall, Donduseni district) 

conf. univ. dr. 

Branaşco Natalia; 

asist. univ. 

Dumbravanu Lilia 

12. Bulban 

Rodica 

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor din 

activitatea operațională (în baza materialelor SC 

„Dirove Nord” SRL) / Accounting of income and 

expenses from operational activity (based on 

materials TC "Dirove Nord" LLC) 

conf. univ. dr. 

Branaşco Natalia; 

asist. univ. Griţco 

Diana 

13. Caraulan 

Diana 

Contabilitatea imobilizărilor corporale ale entității 

(în baza materialelor SRL „FinPlastPrim”) / 

Accounting for tangible assets of the entity (based 

on the materials of LLC "FinPlastPrim") 

conf. univ. dr. Tcaci 

Carolina; asist. univ. 

Griţco Diana 

14. Cirimpei 

Crina 

Conținutul și modul de întocmire a situațiilor 

financiare cu scop general (în baza materialelor 

„Priminstalgaz” SRL) / Content and method of 

preparation of general purpose financial statements 

(based on materials "Priminstalgaz" LLC) 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli; asist. univ. 

Nichitcin Corina 

15. Frumosu 

Mihaela 

Rolul informației contabile în asigurarea creșterii 

rezultatelor activității bancare (în baza materialelor 

BC „Moldindconbank” SA) / The role of accounting 

information in ensuring the increase of banking 

results (based on materials of CB 

"Moldindconbank" JSC) 

conf. univ. dr. 

Postolache Victoria; 

asist. univ. Cazac 

Ianina 

16. Furculița 

Cristina 

Contabilitatea și raportarea fluxurilor de numerar 

(în baza materialelor C.A.P. „ADINAVIX - 

AGRO”) / Cash flow accounting and reporting 

(based on the materials APC "ADINAVIX - 

AGRO") 

conf. univ. dr. 

Branaşco Natalia; 

asist. univ. Griţco 

Diana 

17. Grajdian Irina Contabilitatea stocurilor (în baza materialelor Î.I. 

„Roșca și C”) / Inventory accounting (based on 

materials IE "Roșca și C") 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli; asist. univ. 
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Dumbravanu Lilia 

18. Grimailo 

Alexandrina 

Contabilitatea datoriilor financiare (în baza 

materialelor SRL „Clemantin”) / Financial debt 

accounting (based on the materials of LLC 

"Clemantin") 

prof. univ. dr. hab. 

Babii Leonid; asist. 

univ. Nichitcin 

Corina 

19. Grosu 

Luminița 

Contabilitatea și raportarea impozitelor și taxelor de 

stat (în baza materialelor SC „Dirove Nord” SRL) / 

Accounting and reporting of state taxes and fees 

(based on materials CS "Dirove Nord" LLC) 

conf. univ. dr. 

Postolache Victoria 

20. Grumeza 

Natalia 

Contabilitatea creanțelor și datoriilor cu personalul 

în instituțiile publice (în baza materialelor Primaria 

s. Pelinia r-nul Drochia) / Accounting for 

receivables and debts with staff in public 

institutions (based on materials Pelinia Village Hall 

Drochia district) 

conf. univ. dr. 

Branaşco Natalia; 

asist. univ. 

Dumbravanu Lilia 

21. Mazureac 

Natalia 

Contabilitatea numerarului în entitățile economice 

(în baza materialelor Î.I. „Alfa Calinicev”) / Cash 

accounting in economic entities (based on materials 

IE "Alfa Calinicev") 

conf. univ. dr. 

Oleiniuc Maria; 

asist. univ. 

Dumbravanu Lilia 

22. Melnic 

Varvara 

Contabilitatea mărfurilor (în baza materialelor SRL 

„OK Market”) / Commodity accounting (based on 

materials LLC "OK Market") 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli; asist. univ. 

Dumbravanu Lilia 

23. Mihalciuc 

Arina 

Contabilitatea rezultatelor financiare (în baza 

materialelor SRL „Viva-Geam Laime”) / 

Accounting for financial results (based on the 

materials of LLC "Viva-Geam Laime") 

conf. univ. dr. 

Postolache Victoria; 

conf. univ. dr. 

Branaşco Natalia 

24. Munteanu 

Nadejda 

Conţinutul, modul de întocmire și analiza bilanţului 

(în baza materialelor SRL „Autovertrans”) / 

Content, preparation and analysis of the balance 

sheet (based on the materials of LLC 

"Autovertrans") 

conf. univ. dr. Bulat 

Gheorghe; asist. 

univ. Cazac Ianina 

25. Rusnac Maria Contabilitatea cheltuielilor (în baza materialelor 

„Landau-Auto” SRL) / Expenditure accounting 

(based on materials "Landau-Auto" LLC) 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli; asist. univ. 

Nichitcin Corina 

26. Șavga 

Gabriela 

Contabilitatea mijloacelor bănești și analiza lor în 

cadrul băncii comerciale (în baza materialelor BC 

„Moldindconbank” SA) / Cash accounting and their 

analysis in the commercial bank (based on the 

materials of CB "Moldindconbank" JSC) 

conf. univ. dr. 

Postolache Victoria; 

asist. univ. Cazac 

Ianina 

27. Școlnic 

Mihaela 

Contabilitatea mijloacelor fixe (în baza materialelor 

SRL „Maxtodiol”) / Fixed assets accounting (based 

on the materials LLC "Maxtodiol") 

prof. univ. dr. hab. 

Buga Oleg; asist. 

univ. Nichitcin 

Corina 

28. Secureanu 

Ana 

Contabilitatea și analiza costurilor de producţie (în 

baza materialelor SRL „Astnord – Grup”) / 

Accounting and analysis of production costs (based 

on materials LLC "Astnord – Grup") 

conf. univ. dr. 

Trusevici Alla; asist. 

univ. Griţco Diana 

29. Stoica Ana Contabilitatea datoriilor (în baza materialelor 

Primăria s. Climăuți r-nul Dondușeni) / Debt 

prof. univ. dr. hab. 

Babii Leonid; conf. 
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accounting (based on materials Climăuţi Town Hall 

Donduşeni district) 

univ. dr. Amarfii-

Railean Nelli 

30. Suhari Maria Contabilitatea veniturilor (în baza materialelor 

Primăria s. Lunga r-nul Florești) / Revenue 

accounting (based on materials Lunga village town 

hall Floresti district) 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli; conf. univ. dr. 

Oleiniuc Maria 

31. Tcaci Daniela Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor 

întreprinderii cu capital străin (în baza materialelor 

SRL „Eagle Trans”) / Accounting of income and 

expenses of the enterprise with foreign capital 

(based on the materials of LLC "Eagle Trans") 

prof. univ. dr. hab. 

Babii Leonid; asist. 

univ. Griţco Diana 

32. Zabolotnaia 

Maria 

Contabilitatea decontărilor cu angajații (în baza 

materialelor SC „Beatrice-Com” SRL) / Settlement 

accounting with employees (based on materials SC 

"Beatrice-Com" LLC) 

conf. univ. dr. 

Trusevici Alla; asist. 

univ. Nichitcin 

Corina 

Design vestimentar industrial 

DV51R 

1. Danii Valeria Proiectarea și elaborarea unei colecții de rochii 

pentru sezonul primăvară-vară / Artistic design and 

elaboration of a collection of dresses for ladies for 

the spring-summer season 

lect. univ. dr. 

Pînzaru Natalia; 

asist. univ. Arlet-

Vovc Aliona 

2. Dragomir 

Doiniţa 

Proiectarea și elaborarea unei colecții de modele 

vestimentare pentru tinere, utilizând accentul în 

designul vestimentar / Artistic design and 

elaboration of a collection of clothing models for 

young women using the emphasis in clothing design 

lect. univ. dr. 

Pînzaru Natalia; 

asist. univ. Arlet-

Vovc Aliona 

3. Railean 

Adriana 

Proiectarea și elaborarea unei colecții de ansambluri 

vestimentare pentru dame, sezonul primăvară-vară / 

Design and elaboration of a collection of clothing 

sets for women, spring-summer season 

lect. univ. dr. 

Pînzaru Natalia; 

asist. univ. Arlet-

Vovc Aliona 

4. Trifailă 

Natalia 

Kilt-ul scoțian-izvor de inspirație în proiectarea și 

elaborarea colecției de modele pentru copii / The 

Scottish kilt - a source of inspiration in the design 

and development of the children's model collection 

lect. univ. dr. 

Pînzaru Natalia; 

asist. univ. Arlet-

Vovc Aliona 

5. Vatrici Elena Proiectarea și elaborarea unui ansamblu vestimentar 

de vară, pentru femei, din materiale textile naturale / 

Design and elaboration of a summer clothing set for 

women from natural textiles 

lect. univ. dr. 

Pînzaru Natalia; 

asist. univ. Arlet-

Vovc Aliona 

Educaţie tehnologică 

ET41R 

1. Anghilinici 

Anastasia 

Modalități de creare a mediului educațional incluziv 

la lecțiile de Educație tehnologică / Ways to create 

an inclusive educational environment in 

Technological Education lessons 

conf. univ. dr. 

Balanici Alexandru 

2. Bîcu Pavel Metode de elaborare secundară a materialelor de 

construcție / Methods of secondary elaboration of 

construction materials 

conf. univ. dr. 

Pereteatcu Pavel 

3. Bînzari 

Constantin 

Proiectarea și elaborarea instalației destinate pentru 

prelucrarea electrochimică combinată / Design and 

development of the installation for combined 

electrochemical processing 

conf. univ. dr. 

Rusnac Vladislav 
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4. Donțu 

Constantin 

Materiale neferoase în construcția de mașini / Non-

ferrous materials in machine building 

conf. univ. dr. 

Pereteatcu Pavel 

5. Dumbrăveanu 

Dumitru 

Elaborarea modelelor la modulul „Limbaj grafic” 

(disciplina de studiu Educație tehnologică) / 

Develop a set of materials at the „Graphic 

language”  module(study discipline Technological 

education) 

conf. univ. dr. 

Beşliu Vitalie 

6. Dunas 

Dumitru 

Curs opțional gimnazial „Prevenirea maladiilor prin 

consum de legume și cereale” (suport de curs, clasa 

IX-a) / Optional gymnasium course "Prevention of 

diseases by eating vegetables and cereals" (course 

support, class IX) 

conf. univ. dr. 

Fotescu Emil 

7. Frecăuţanu 

Tudor 

Proiectarea și elaborarea aparatului de sudat prin 

puncte cu temporizare automată / Design and 

development of spot welding machine with 

automatic timing 

conf. univ. dr. 

Rusnac Vladislav 

8. Gaisaniuc 

Gheorghe 

Cercetări experimentale privind sporirea rezistenţei 

la uzură a suprafeţelor de lucru ale organelor de 

maşini prin depunerea straturilor bicomponente / 

Experimental research on increasing the wear 

resistance of the working surfaces of machine parts 

by depositing two-component layers 

conf. univ. dr. 

Ojegov Alexandr 

9. Ojegov 

Maxim 

Elaborarea materialelor ilustrative la disciplina 

,,Rezistența materialelor” / Elaboration of 

illustrative materials for the discipline "Strength of 

materials" 

conf. univ. dr. 

Rusnac Vladislav 

10. Posțanu 

Cristian 

Analiza nivelului pregătirii elevilor şcolilor 

profesionale şi colegiilor la „Desen tehnic” pe baza 

evaluării lucrărilor grafice la concursul „Grafica 

inginerească” / Analysis of the level of students 

knowledge from the vocational schools and 

colleagues in "Technical Drawing" based on the 

evaluation of graphic works in the contest 

"Engineering Graphics" 

conf. univ. dr. 

Ojegov Alexandr 

11. Raranceanu 

Vladislav 

Elaborarea materialelor didactice la tema „Sudarea” 

/ Elaboration of didactic materials on the topic 

Welding 

conf. univ. dr. 

Pereteatcu Pavel 

12. Rotari 

Anastasia 

Tehnologii și metode de activare a elevilor la 

lecţiile de Educație tehnologică / Technologies and 

methods for activating students in Technological 

Education lessons 

conf. univ. dr. 

Balanici Alexandru 

13. Screlea Lilia Metode de predare - învățare - evaluare utilizate la 

lecțiile de Educație tehnologică (modulul „Domenii 

profesionale”) / Teaching - learning - assessment 

methods used in Technology Education lessons 

(module "Professional fields") 

conf. univ. dr. 

Beşliu Vitalie 

14. Zanoagă Jana Metode și mijloace de instruire în cadrul orelor de 

Educație tehnologică / Methods and means of 

training in Technological Education lessons 

lect. univ. dr. 

Pînzaru Natalia 

Geografie şi biologie 

GB51R 
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1. Bogatiuc 

Ana-Maria 

Particularitățile peisajelor silvice din Podișul 

Moldovei de Nord / Peculiarities of forest 

landscapes in the Northern Moldavian Plateau 

lect. univ. dr. 

Capcelea Victor 

2. Cucer Oxana Caracteristica fizico-geografică a Podișului Nistru / 

Caracteristica fizico-geografică a Podișului Nistru 

lect. univ. dr. 

Capcelea Victor 

3. Evstratii 

Iuliana 

Specii de galiforme sălbatice și domestice din 

ornitofauna Moldovei: particularități biologice, 

etologice și geografice / Species of wild and 

domestic galliforms from the ornithofauna of 

Moldova: biological, ethological and geographical 

features 

conf. univ. dr. 

Buzdugan Vasile 

4. Gordaş 

Natalia 

Biologia, etologia și răspândirea geografică a 

Himenopterelor pe teritoriul Republicii Moldova / 

Biology, ethology and geographical distribution of 

Hymenoptera on the territory of the Republic of 

Moldova 

conf. univ. dr. 

Buzdugan Vasile 

5. Teacă 

Vladimir 

Caracteristica condițiilor agroclimatice din Câmpia 

Moldovei de Nord / Caracteristica condițiilor 

agroclimatice din Câmpia Moldovei de Nord 

lect. univ. dr. 

Capcelea Victor 

Informatică 

IP41R 

1. Grițova 

Xenia 

Elaborarea materialelor didactice pentru platforme 

de studii la distanță / Разработка дидактических 

материалов для платформ дистанционного 

обучения / Elaboration of teaching materials for 

distance learning platforms 

asist. univ. Ţîcău 

Vitalie; conf. univ. 

dr. Olaru Ion 

2. Misinciuc 

Iurie 

Motivaţia în învăţarea cursului şcolar de informatică 

prin activități interactive / Motivation in learning 

the computer science school course trough 

interactive activities 

conf. univ. dr. 

Negara Corina 

3. Popovici 

Cătălin 

Strategii didactice în predarea-învățarea informaticii 

în cadrul disciplinei „Asamblarea și depanarea 

calculatorului personal” / Teaching strategies in 

teaching-learning informatics within the discipline 

"Assembling and troubleshooting the personal 

computer” 

asist. univ. Ţîcău 

Vitalie; conf. univ. 

dr. Olaru Ion 

4. Repeşco 

Tatiana 

Elaborarea și validarea unui set de sarcini la 

modulul “Aplicarea mărimilor tabelare regulate și 

neregulate în programarea C#” / Elaboration and 

validation of a set of tasks for the module 

"Application of regular and jagged array in C# 

programming" 

asist. univ. Ţîcău 

Vitalie; conf. univ. 

dr. Olaru Ion 

Informatică (ştiinţe exacte) 

IS41R 

1. Romanciuc 

Ana 

Aplicarea macro-definițiilor la exportul automatizat 

de tabele și diagrame din Microsoft Excel în 

Microsoft Power Point / Apply macro-definitions to 

automated export of tables and charts from 

Microsoft Excel to Microsoft Power Point 

asist. univ. Ţîcău 

Vitalie; conf. univ. 

dr. Olaru Ion 

2. Teișanu 

Tudor 

Sisteme cu implementarea voice interfaces realizat 

în Python / Systems with the implementation of 

asist. univ. Stoian 

Dumitru; conf. univ. 
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voice interfaces made in Python dr. Plohotniuc 

Eugeniu 

Inginerie şi management în transportul auto 

IM51R 

1. Burlacu 

Gheorghe 

Optimizarea procesului de prelucrare a materialelor 

prin așchiere / Optimizing the process of materials 

cutting 

conf. univ. dr. 

Balanici Alexandru 

2. Burlacu Dana Optimizarea proceselor tehnologice (în baza 

cercetărilor efectuate în cadrul SRL 

STROMACOM) / Optimization of technological 

processes (with concrete application in a section of  

SRL STROMACOM) 

conf. univ. dr. 

Balanici Alexandru 

3. Cojocari 

Cristian 

Analiza și evaluarea procesului tehnologic de 

producere a osiei (SPP6-05.06.002) la SA 

„MOLDAGROTEHNICA” / Analysis and 

evaluation of the technological process in the axel ( 

(SPP6-05.06.002) la SA „MOLDAGROTEHNICA” 

conf. univ. dr. 

Beşliu Vitalie 

4. Costiuc 

Vitalie 

Proiectarea sistemului tehnic de acționare a 

transportorului cu bandă / Design of the technical 

system for operating the belt conveyor 

conf. univ. dr. 

Beşliu Vitalie 

5. Godonoaga 

Grigore 

Metode de studiere și măsurare a timpului de muncă 

la operația de sudare (în baza cercetărilor efectuate 

la  SRL STROMACOM) / Contemporary methods 

of studying and measuring working time (based on 

a SRL STROMACOM) 

conf. univ. dr. 

Balanici Alexandru 

6. Grab Tatiana Calculul tehnico-economic al unui arbore (SPP6-

06.00.007) la SA „MOLDAGROTEHNICA” / The 

technical-economic calculation of a shaft type part 

(SPP6-06.00.007) at the enterprise 

„MOLDAGROTEHNICA” S.A. 

conf. univ. dr. 

Ojegov Alexandr 

7. Grubîi Vadim Proiectarea și elaborarea instalației de separare a 

produselor pulverulente / Design and development 

of the powder separation plant 

conf. univ. dr. 

Beşliu Vitalie 

8. Iacubov 

Cristian 

Studiul tehnico-economic al procesului tehnologic 

de producere  a osiei (PRXM8 08.00.002) la SA 

„MOLDAGROTEHNICA” / Technical-economic 

study of the technological process of production of 

the axle type part (PRXM8 08.00.002) at the 

enterprise „MOLDAGROTEHNICA” S.A. 

conf. univ. dr. 

Rusnac Vladislav 

9. Ilic 

Constantin 

Analiza și evaluarea procesului de logistică a 

mărfurilor la ICS DRA „DRAEXLMAIER 

Automotive” SRL / Analysis and evaluation of the 

logistics process of goods in the enterprise ICS 

DRA „DRAEXLMAIER Automotive” SRL 

conf. univ. dr. 

Beşliu Vitalie 

10. Lungu 

Valentina 

Calculul tehnico – economic al procesului 

tehnologic de elaborare a arborelui bateriei 

(GD03.06.05.2.001) la SA 

„MOLDAGROTEHNICA” / Technical-economic 

calculation of the technological process of 

elaboration of the shaft type part 

(GD03.06.05.2.001) la SA 

conf. univ. dr. 

Rusnac Vladislav 
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„MOLDAGROTEHNICA” 

11. Popistaş 

Alexandru 

Calculul tehnico-economic al procesului tehnologic 

de elaborare a arborelui-pinion (09.081.00.00.00) la 

SRL STROMACOM / The technical-economic 

calculation of the technological process of 

elaboration of the shaft - pinion (09.081.00.00.00) 

in the enterprise  SRL STROMACOM 

conf. univ. dr. 

Ojegov Alexandr 

12. Prisacari 

Gheorghe 

Calculul tehnico-economic al procesului tehnologic 

de producere a osiei (PRXM8 03.04.001) la SA 

„MOLDAGROTEHNICA” / Technical-economic 

calculation of the technological process of axle 

production (PRXM8 03.04.001) at JSC 

„MOLDAGROTEHNICA” 

conf. univ. dr. 

Ojegov Alexandr 

13. Roman Ion Studiul tehnico-economic al procesului tehnologic 

de producere  a arborelui (SK-1218.03.201) la SA 

„MOLDAGROTEHNICA” / The technical-

economic study of the technological process for the 

production of the shaft type part at the enterprise 

(SK-1218.03.201) la SA„MOLDAGROTEHNICA” 

conf. univ. dr. 

Rusnac Vladislav 

14. Saveliev 

Vadim 

Calculul tehnico-economic al procesului tehnologic 

de producere a osiei (SPP6-06.00.023) la SA 

„MOLDAGROTEHNICA” / Technical-economic 

calculation of the technological process of axle 

production (SPP6-06.00.023) at JSC 

"MOLDAGROTEHNICA" 

conf. univ. dr. 

Ojegov Alexandr 

15. Toacă Irina Calculul tehnico-economic al procesului tehnologic 

de producere a bucșei (PRXM803.01.006) la SA 

„MOLDAGROTEHNICA” / The technical-

economic calculation of the technological process 

of elaboration of the bushing type part 

(PRXM803.01.006) la SA 

„MOLDAGROTEHNICA” 

conf. univ. dr. 

Rusnac Vladislav 

16. Ungureanu 

Nicolina 

Elaborarea instalației de laborator pentru cercetarea 

deformațiilor la tracțiune / Development of the 

laboratory installation for the research of tensile 

deformations 

conf. univ. dr. 

Rusnac Vladislav 

17. Zgherea 

Xenia 

Calculul tehnico-economic a bucșei (SPP6-

06.00.27) la SA „MOLDAGROTEHNICA / The 

technical-economic calculation of a bush type part 

at the enterprise  (SPP6-06.00.27) la SA 

„MOLDAGROTEHNICA 

conf. univ. dr. 

Ojegov Alexandr 

Matematică şi informatică 

MI51R 

1. Andonii 

Liuba 

Metode de rezolvare a sistemelor de congruențe 

liniare / Methods for solving linear congruence 

systems 

asist. univ. Rotari 

Tatiana; conf. univ. 

dr. Ciobanu Ina 

2. Antemeniuc 

Ion 

Metode euristice de formare a  competenței de 

rezolvare a problemelor la cel mai mare divizor 

comun și cel mai mic multiplu comun / Heuristic 

methods for forming problem-solving skills at the 

greatest common divisor andHeuristic methods for 

asist. univ. Rotari 

Tatiana; conf. univ. 

dr. Zastînceanu 

Liubov 
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forming problem-solving skills at the greatest 

common divisor and least common multiple 

3. Baidauz 

Elena 

Rezolvarea congruențelor prin intermediul indicilor 

/ Solving congruences through indices 

asist. univ. Rotari 

Tatiana; conf. univ. 

dr. Ciobanu Ina 

4. Slesarciuc Ina Predarea elementelor de teoria mulțimilor în clasele 

V-VI-a / Teaching elements of set theory in grades 

V-VI 

asist. univ. Rotari 

Tatiana; conf. univ. 

dr. Zastînceanu 

Liubov 

 

 

 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele 

studentului 

Denumirea tezei de licență Conducătorul 

științific 

Geografie şi biologie 

1. Vornices 

Olga 

Comerțul cu produse alimentare în Republica 

Moldova / Trade in food products in the Republic 

of Moldova 

prof. univ. dr. hab. 

Buga Oleg 

Inginerie şi management în transportul auto 

1. Cebotari 

Ștefan 

Optimizarea procesului de depozitare a materiei 

prime în cadrul întreprinderii ISR Interlink 

Comunicații / Optimization of the raw material 

storage process within the company SRL Interlink 

Communications 

conf. univ. dr. Ojegov 

Alexandr 

 

 

 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele 

studentului 

Denumirea tezei de licență Conducătorul 

științific 

Informatică 

1. Botezat 

Tatiana 

Metode de predare a modulului editorial textual în 

clasa  a VIII / Methods of teaching textual editors 

packages in the 8th class 

conf. univ. dr. 

Negara Corina 

 

 

    

Rector       Natalia GAȘIȚOI 

 

 

 
Ex.: Veronica Zugrav 

Tel.:385 

 

 II. Sunt admişi la susţinerea repetată a tezei de licenţă, în anul universitar 2020-2021, 

următorii studenţi, care au realizat integral planul de învăţământ la Facultatea de Ştiinţe Reale, 

Economice şi ale Mediului, învăţământ cu frecvenţă redusă: 

 III. Este admisă la susţinerea tezei de licenţă, în anul universitar 2020-2021, următorea 

absolventă din anii precedenți, care a realizat integral planul de învăţământ la Facultatea de 

Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, învăţământ cu frecvenţă redusă: 


