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Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, 
învăţământ cu frecvenţă, 
Ciclul I, studii superioare de licenţă 
 

 

 

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

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

frecvenţă, în anul universitar 2020-2021: 

 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele 

studentului 

Denumirea tezei de licență Conducătorul 

științific 

Business şi administrare 

BA31Z 

1. Bacioi Arina Evaluarea mediului de marketing în care activează 

întreprinderea (în baza materialelor SRL 

„BERUOS”) / Evaluation of the marketing 

environment in which the company operates (based 

on the materials of LLC "BERUOS") 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica; lect. univ. 

dr. Garbuz Veronica 

2. Badiuc 

Ecaterina 

Alegerea strategiilor de merchandising a mărfurilor 

(în baza materialelor SRL „Moldretail Group”) / 

Choosing merchandising strategies for goods (based 

on the materials of LLC "Moldretail Group") 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica; lect. univ. 

dr. Garbuz Veronica 

3. Balaniuc 

Denis 

Franchisingul – modalitate eficientă de lansare în 

afaceri (în baza materialelor SRL „STAR Kebab”) / 

Franchising - an efficient way to launch a business 

(based on the materials of LLC "STAR Kebab") 

conf. univ. dr. hab. 

Movilă Irina; conf. 

univ. dr. Tcaci 

Carolina 

4. Bejenari 

Vladislav 

Interdependenţa mediului intern şi extern şi crearea 

unor organizaţii de succes în Moldova (în baza 

materialelor ICS „KNAUF-Gips” SRL) / 

Interdependence of internal and external 

environment and creation of successful 

organizations in Moldova (based on the materials of 

EFC "KNAUF-Gips" LLC) 

prof. univ. dr. hab. 

Buga Oleg 

5. Caras Daniel Studierea comportamentului consumatorului (în 

baza materialelor Î.C.S. „METRO CASH & 

CARRY MOLDOVA” S.R.L.) / Studying consumer 

behavior (based on materials EFC ”METRO CASH 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica; asist. univ. 

Chiseliov Lilia 
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& CARRY MOLDOVA” LLC) 

6. Ciobanu 

Victoria 

Capitalul uman – promotor al sporirii eficienței 

întreprinderii (în baza materialelor SA „Incomlac”) 

/ Human capital - promoter of increasing the 

efficiency of the enterprise (based on the materials 

of JSC "Incomlac") 

lect. univ. dr. 

Suslenco Alina; 

asist. univ. 

Chiseliov Lilia 

7. Corbu 

Alexandru 

Politica de promovare ca componentă a mixului de 

marketing (în baza materialelor SA 

„Moldagrotehnica”) / Promotion policy as a 

component of the marketing mix (based on the 

materials of JSC "Moldagrotehnica") 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica; asist. univ. 

Chiseliov Lilia 

8. Iurcenco 

Alina 

Planificarea  strategiilor de marketing la 

întreprindere (în baza materialelor SRL 

„Vefasistem”) / Planning marketing strategies at the 

enterprise (based on the materials of LLC 

"Vefasistem") 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica; asist. univ. 

Chiseliov Lilia 

9. Leanca 

Marcela 

Eficientizarea activității de piață a întreprinderii (în 

baza materialelor SRL „Autodermax”) / Efficiency 

of the market activity of the enterprise (based on the 

materials of LLC "Autodermax") 

prof. univ. dr. hab. 

Buga Oleg 

10. Magnet Radu Managementul aprovizionării ca o componentă a 

funcționării eficiente a întreprinderii (în baza 

materialelor G.Ț. „Magnet Radu”) / Supply 

management as a component of the efficient 

operation of the enterprise (based on materials PH 

”Magnet Radu”) 

conf. univ. dr. 

Oleiniuc Maria 

11. Mușet 

Mihaela 

Motivarea și stimularea resurselor umane la 

întreprindere (în baza materialelor Î.S. „Primăria 

Bălți”) / Motivation and stimulation of human 

resources at the enterprise (based on the materials of 

the SE ”Balti City Hall”) 

lect. univ. dr. 

Suslenco Alina; 

asist. univ. 

Chiseliov Lilia 

12. Pîrgari Diana Aplicarea muncii în echipă la întreprindere (în baza 

materialelor Î.S. „Primăria Bălți”) / Applying 

teamwork to the enterprise (based on the materials 

of the SE ”Balti City Hall”) 

lect. univ. dr. 

Garbuz Veronica; 

asist. univ. 

Chiseliov Lilia 

13. Predeus 

Mihaela 

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; lect. univ. 

dr. Garbuz Veronica 

14. Reabaia 

Tatiana 

Competitivitatea întreprinderii - componentă 

fundamentală în optimizarea managementului 

resurselor umane (în baza materialelor SA 

„Incomlac”) / Enterprise competitiveness - 

fundamental component in optimizing human 

resources management (based on the materials of 

JSC "Incomlac") 

conf. univ. dr. hab. 

Movilă Irina; asist. 

univ. Chiseliov Lilia 

15. Șcerbaniuc 

Iurie 

Strategii de marketing în domeniul asigurărilor (în 

baza materialelor CA „Asterra Grup” SA) / 

Marketing strategies in the field of insurance (based 

on the materials of IC "Asterra Grup" JSC) 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica 



 

3 

 

16. Seiciuc 

Rustam 

Dezvoltarea şi promovarea afacerilor de tip 

franchising (în baza materialelor Î.C.S. „METRO 

CASH & CARRY MOLDOVA” S.R.L.) / 

Development and promotion of franchise business 

(based on the materials of EFC "METRO CASH & 

CARRY MOLDOVA" LLC) 

conf. univ. dr. 

Oleiniuc Maria 

17. Sevastiuc 

Denis 

Elaborarea şi organizarea acţiunilor de promovare a 

vânzărilor la întreprinderea comercială (în baza 

materialelor SA „Moldagrotehnica”) / Elaboration 

and organization of actions to promote sales at the 

commercial enterprise (based on the materials of 

JSC "Moldagrotehnica") 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica 

18. Șevciuc 

Anastasia 

Internet – marketingul și impactul acestuia asupra 

comportamentului consumatorului (în baza 

materialelor SA „Orange Moldova”) / Internet - 

marketing and its impact on consumer behavior 

(based on materials of JSC "Orange Moldova") 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica; asist. univ. 

Chiseliov Lilia 

19. Sircov 

Tatiana 

Organizarea managementului resurselor umane la 

întreprindere (în baza materialelor SRL „Linella”) / 

Organizing human resources management in the 

enterprise (based on the materials of LLC "Linella") 

lect. univ. dr. 

Suslenco Alina; 

asist. univ. 

Chiseliov Lilia 

20. Șveț Nicolai Reclama ca componentă de bază a mixului 

promotional (în baza materialelor SRL „Vefasistem 

Companie”) / Advertising as a basic component of 

the promotional mix (based on the materials of LLC 

"Vefasistem Companie") 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica 

Contabilitate 

CT31Z 

1. Anniuc 

Tatiana 

Organizarea contabilității bugetelor locale și 

prezentarea rapoartelor financiare ale acestora (în 

baza materialelor Primăria mun. Bălți) / Organizing 

the accounting of local budgets and presenting their 

financial reports (based on materials Bălți City Hall) 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica; asist. univ. 

Dumbravanu Lilia 

2. Bordei Sanda Contabilitatea rezultatelor financiare (în baza 

materialelor SRL „Autovertrans”) / Accounting for 

financial results (based on the materials of LLC 

"Autovertrans") 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli; asist. univ. 

Nichitcin Corina 

3. Caras 

Mihaela 

Conţinutul şi modul de întocmire a bilanţului (în 

baza materialelor SA „Zimbru Nord”) / Content and 

method of drawing up the balance sheet (based on 

the materials of JSC "Zimbru Nord") 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica; asist. univ. 

Griţco Diana 

4. Ciulina Alina Contabilitatea veniturilor (în baza materialelor SRL 

„NORD-IMPEX”) / Revenue accounting (based on 

the materials of LLC "NORD-IMPEX") 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli; asist. univ. 

Dumbravanu Lilia 

5. Gogolniceanu 

Maria 

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în 

instituțiile publice (în baza materialelor Direcția 

Raională pentru Siguranța Alimentelor Rîșcani) / 

Income and expenditure accounting in public 

institutions (based on the materials of the District 

Directorate for Food Safety Riscani) 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli; asist. univ. 

Dumbravanu Lilia 
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6. Parii Valeria Contabilitatea stocurilor (în baza materialelor SRL 

„Bizcebmol”) / Inventory accounting (based on the 

materials of LLC "Bizcebmol") 

lect. univ. dr. Slutu 

Rodica; asist. univ. 

Dumbravanu Lilia 

7. Rudeanu 

Ana-Maria 

Modul de perfectare a situațiilor financiare și 

analiza lor (în baza materialelor „Mobiasbanca OTP 

Group” SA) / How to prepare financial statements 

and their analysis (based on the materials of 

"Mobiasbanca OTP Group" JSC) 

conf. univ. dr. 

Postolache Victoria; 

asist. univ. Cazac 

Ianina 

8. Scurtu 

Adelina 

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor din 

activitatea operațională (în baza materialelor SA 

„Moldagrotehnica”) / Accounting for income and 

expenses from operational activity (based on the 

materials of JSC "Moldagrotehnica") 

conf. univ. dr. 

Amarfii-Railean 

Nelli; asist. univ. 

Nichitcin Corina 

9. Zaim 

Dumitru 

Contabilitatea datorilor (în baza materialelor SRL 

„Roșiori-Lux”) / Debt accounting (based on the 

materials of LLC "Roșiori-Lux") 

lect. univ. dr. 

Garbuz Veronica; 

asist. univ. Griţco 

Diana 

Ecologie 

EC31Z 

1. Bezverhnii 

Vadim 

Evaluarea terenurilor erodate şi măsurile de 

ameliorare a lor în raionul Briceni / Evaluation of 

eroded lands and measures to improve them in 

Briceni district 

conf. univ. dr. 

Stadnic Stanislav 

2. Gromenco 

Nicolai 

Managementul deşeurilor şi substanţelor toxice în 

municipiul Bălți / Waste and toxic substances 

management in Bălți municipality 

lect. univ. Macrii 

Lucia 

3. Lupu Vasile Gestionarea deșeurilor menajere în raionul Edineț: 

probleme și perspective / Household household 

waste in Edinet district: problems and perspectives 

lect. univ. Macrii 

Lucia 

4. Pleșca 

Valeria 

Metode de management a dăunătorilor în condiții de 

utilizare redusă de pesticide / Methods of pest 

management under reduced pesticide use 

conf. univ. dr. 

Stadnic Stanislav 

5. Vatavu Ion Starea fondului forestier în regiunea de Nord și 

potențiale aspecte ale gestionării durabile / The state 

of the forest fund in the Northern region and 

potential aspects of sustainable management 

conf. univ. dr. 

Stadnic Stanislav 

Finanţe şi bănci 

FB31Z 

1. Anghel 

Valeria 

Evaluarea activelor bancii si a impactului lor asupra 

performantelor bancare (în baza materialelor BC 

„Victoriabank” SA) / Evaluation of the bank's assets 

and their impact on banking performance (based on 

the materials of CB "Victoriabank" JSC) 

conf. univ. dr. 

Postolache Victoria; 

asist. univ. Cazac 

Ianina 

2. Bordeniuc 

Anastasia 

Profitul și rentabilitatea – indicatori de apreciere a 

eficienței întreprinderii (în baza materialelor SA 

„Floarea Soarelui”) / Profit and profitability - 

indicators for assessing the efficiency of the 

enterprise (based on the materials of JSC "Floarea 

Soarelui") 

conf. univ. dr. 

Branaşco Natalia; 

asist. univ. Cazac 

Ianina 

3. Ciumac 

Daniela 

Forme și modalități ale rambursării creditului 

bancar (în baza materialelor BC „Moldova 

conf. univ. dr. 

Postolache Victoria; 
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Agroindbank” SA) / Forms and modalities of bank 

loan repayment (based on materials of CB 

"Moldova Agroindbank" JSC) 

asist. univ. 

Chiseliov Lilia 

4. Lopatinschi 

Ina 

Aprecierea situaţiei financiare a întreprinderii şi căi 

de îmbunătăţire a acesteia (în baza materialelor SRL 

„Maximontereiprim”) / Assessment of the financial 

situation of the enterprise and ways to improve it 

(based on the materials of LLC 

"Maximontereiprim") 

conf. univ. dr. 

Branaşco Natalia; 

asist. univ. Cazac 

Ianina 

5. Mutu Irina Managementul personalului bancar si evaluarea 

impactului acestuia asupra riscului operational (în 

baza materialelor BC „Victoriabank” SA) / 

Management of banking staff and assessment of its 

impact on operational risk (based on materials CB 

"Victoriabank" JSC) 

conf. univ. dr. 

Branaşco Natalia 

6. Onceanu 

Cristina 

Rolul BNM în asigurarea stabilității financiare a 

băncii (în baza materialelor „Mobiasbanca OTP 

Group” SA) / The role of the NBM in ensuring the 

financial stability of the bank (based on the 

materials of "Mobiasbanca OTP Group" JSC) 

conf. univ. dr. 

Branaşco Natalia 

7. Paladii 

Cătălina 

Evaluarea activității bancare prin prisma informației 

cu privire la activitatea economico-financiară (în 

baza materialelor BC „Moldindconbank” SA) / 

Evaluation of banking activity in terms of 

information on economic and financial activity 

(based on materials of CB "Moldindconbank" JSC) 

conf. univ. dr. 

Postolache Victoria; 

asist. univ. 

Chiseliov Lilia 

8. Parcalaba 

Olga 

Evaluarea și gestiunea veniturilor și cheltuielilor 

băncii licentiate (în baza materialelor BC 

„Moldindconbank” SA) / Evaluation and 

management of the revenues and expenses of the 

licensed bank (based on the materials of CB 

„Moldindconbank” JSC) 

conf. univ. dr. 

Balînschi Andrei 

9. Podgurschi 

Valeria 

Evaluarea şi gestiunea riscului de piaţă în cadrul 

băncii (în baza materialelor BC „Victoriabank” SA) 

/ Market risk assessment and management within 

the bank (based on materials of CB "Victoriabank" 

JSC) 

conf. univ. dr. 

Postolache Victoria; 

lect. univ. dr. 

Garbuz Veronica 

10. Vasilachii 

Olga 

Diagnosticul activităţii bancare pe baza bilanţului şi 

a contului de profit sau pierdere (în baza 

materialelor BC „Moldova Agroindbank” SA) / 

Diagnosis of banking activity based on the balance 

sheet and profit or loss account (based on materials 

of CB "Moldova Agroindbank" JSC) 

conf. univ. dr. 

Postolache Victoria; 

asist. univ. 

Chiseliov Lilia 

Geografie şi biologie 

GB41Z 

1. Chișca 

Dionisia 

Caracteristica fizico-geografică a bazinului râului 

Cubolta / Physical-geographical characteristic of the 

Cubolta river basin 

prof. univ. dr. hab. 

Buga Oleg 

2. Luchianciuc 

Marionela 

Aspecte geografico-ecologice ale biologiei și 

etologiei speciilor de barză (fam. Ciconiidae) și 

atitudinea omului față de ele / Geographical-

conf. univ. dr. 

Buzdugan Vasile 
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ecological aspects of the biology and ethology of 

stork species (family Ciconiidae) and the human 

attitude towards them 

3. Petrov Lucia Caracteristica fizico-geografică a satului Rădoaia, 

raionul Sîngerei / Physical-geographical 

characteristic of Rădoaia village, Sîngerei district 

prof. univ. dr. hab. 

Buga Oleg 

4. Raileanu 

Dina 

Caracteristica fizico-geografică a raionului Glodeni 

/ Physical-geographical characteristic of Glodeni 

district 

prof. univ. dr. hab. 

Buga Oleg 

5. Talpă 

Mihaela 

Studiul proceselor geomorfologice externe în 

modelarea reliefului raionului Florești / Study of 

external geomorphological processes in modeling 

the relief of Florești district 

asist. univ. Avram 

Alexandru; lect. 

univ. Capcelea 

Victor 

Informatică (ştiinţe exacte) 

IS31Z 

1. Bocancea 

Ilona 

Aplicarea macro-definițiilor în calculul tabelar 

pentru parsarea datelor / Application of macro-

definitions in the spreadsheet for data parsing 

asist. univ. Ţîcău 

Vitalie; conf. univ. 

dr. Olaru Ion 

2. Bumbac 

Marin 

Tehnologii și metode de optimizare a părții client a 

unei aplicației web / Технологии и методы 

оптимизации клиентской части web приложения 

/ Technologies and methods for optimizing the 

client side of a web application 

asist. univ. Chilat 

Sergiu; conf. univ., 

dr. Petic Mircea 

3. Cebonaș Igor Utilizarea tehnologiei Blender la crearea și 

dezvoltarea animației / Using Blender technology to 

create and develop animation 

conf. univ. dr. 

Cabac Eugeniu 

4. Mihai 

Valentin 

Tehnologii și metode de optimizare a părții server a 

unei aplicației web / Технологии и методы 

оптимизации серверной части web приложения / 

Technologies and methods for optimizing the server 

side of a web application 

asist. univ. Chilat 

Sergiu; conf. univ. 

dr. Petic Mircea 

5. Mitriniuc 

Eric 

Utilizarea resurselor aplicației 3D Studio Max 

pentru proiectarea interioarelor / Использование 

возможностей приложения 3D Studio Max для 

проектирования интерьеров / The use of 3D 

Studio Max software for interior design 

asist. univ. Skutniţki 

Olesea; conf. univ. 

dr. Moglan Diana 

6. Nagoreanschi 

Ghenadie 

Utilizarea resurselor aplicațiilor Zbrush, Blender 3D 

și Adobe Photoshop la elaborarea modelelor 3D / 

3D моделирование с использованием ресурсов 

Zbrush, Blender 3D и Adobe Photoshop / The use 

of Zbrush, Blender 3D and Adobe Photoshop 

software for creating 3D models 

asist. univ. Skutniţki 

Olesea; conf. univ. 

dr. Moglan Diana 

7. Peterman 

Maxim 

Utilizarea paradigmei POO la elaborarea aplicațiilor 

web / 

Использование парадигмы ООП в создании web 

приложений / Using of OOP paradigm for web 

application development 

asist. univ. Chilat 

Sergiu; conf. univ. 

dr. Plohotniuc 

Eugeniu 

8. Prisăcari Ion Medii de dezvoltare a modelelor 3D / Environments 

for the development of 3D model 

asist. univ. Ţîcău 

Vitalie; conf. univ. 

dr. Olaru Ion 

9. Vasilcic Dezvoltarea aplicaţiilor web utilizând machete asist. univ. Gorea 
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Renata conceptuale de UI / UX design / Development of 

web applications using conceptual UI / UX design 

templates 

Adela; conf. univ. 

dr. Petic Mircea 

10. Vovod 

Stanislava 

Utilizarea frameworkurilor JS pentru crearea 

aplicațiilor mobile hibride / Использование 

фреймворков JS при создании гибридных 

мобильных приложений / Using JS frameworks to 

build hybrid mobile apps 

asist. univ. Stoian 

Dumitru; conf. univ. 

dr. Negara Corina 

Inginerie şi management în transportul auto 

IM41Z 

1. Cerneleanu 

Victor 

Metode și mijloace de cercetare a procesului de 

uzură a sculelor așchietoare / Methods and means 

for researching the wear process of cutting tools 

conf. univ. dr. 

Balanici Alexandru 

2. Morohai 

Vladislav 

Studiul cu privire la majorarea puterii 

electromobilului / Study on increasing the power of 

the electric car 

lect. univ. dr. Talpă 

Serghei 

3. Muzîca 

Alexandr 

Motoare electrice pas cu pas: principiul de 

funcționare, caracteristici, domenii de utilizare / 

Stepper electric motors: operating principle, 

characteristics, areas of use 

conf. univ. dr. 

Balanici Alexandru 

4. Ponomariov 

Alexandr 

Contribuții privind sporirea productivității mașini-

unelte Komax Alpha 530 (în baza materialelor ÎCS 

DRA „ Draexlmaier Automotive” SRL ) / 

Contributions regarding the increase of productivity 

of Komax Alpha 530 machine tools (based on the 

materials of ICS DRA „Draexlmaier Automotive” 

SRL) 

conf. univ. dr. 

Beşliu Vitalie 

5. Procopciuc 

Vadim 

Îmbunătățirea procesului de contracție în sectorul de 

preconfecție în ÎCS DRA „ Draexlmaier 

Automotive” SRL / Improving the contraction 

process in the prefabrication sector in ICS DRA 

"Draexlmaier Automotive" SRL 

conf. univ. dr. 

Balanici Alexandru 
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