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CHIMIE ŞI TEHNOLOGIE CHIMICĂ 

 

Elena BERESTEAN 

Evaluarea capacității de autopurificare a apelor lacului 

din Valea Morilor  în prezența acidului glioxilic și a 

tioureei 

Vladislav BLONSCHI 

Transformări fotochimice ale substanțelor tiolice și 

procese de autopurificare radicalică în sistemele acvatice 

Dorina CACEAN 

Apreciereacapacitățiide autopurificare redox a unor ape 

naturale 

Cristina CEACÎRU 

Nitrozarea triptofanului cu ioni nitriți și inhibiția formării 

N-nitrozaminelor în salamurile fierte 

 



Mihail CEACÎRU 

Nitrozareaaminelor (piperazina) din salamurile afumate și 

elaborarea metodelor de inhibiție în formarea 

N-nitrozaminelor cu utilizarea inhibitorilor naturali 

Nicoleta NICOLENCO 

Sinteza și cercetarea proprietăților anticancer ale 

combinațiilor coordinative în baza unor metale 3d cu N-

ciclohexil-2-[((piridin-2-il) și (2-hidroxifenil)) 

metiliden]hidrazin-1-carbotioamidei 

Sandu OBOROC 

Transformărichimicepebaza 5nitrofurfuralsemicarbazonei 

Veronica PORUBIN-SCHIMBĂTOR  

Epurarea apelor reziduale textile de dietilenglicol în 

prezența coloranților activi și direcți 

Cătălina SPRINCEAN 

Sinteza și studiul proprietăților chimice ale unor chalcone 

cu un inel piridinic 

Cătălina VRÎNCEANU 

Legitățile migrării cuprului și fierului în apele lacului de 

acumulare Ghidighici 

 

FIZICĂ ŞI INGINERIE 

 

Valentin BATÎR 

Metode de obținere și proprietățile electrice ale 

compușilorcuaternari Cu2ZnBivS4(B=Sn1-xGex) 

 

MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 

 

Ilie CÎRCIUMARU 

Dezvoltarea sistemului de recomandare bazat pe filtre 

colaborative 



 

Cristian CHIRIAC 

Dezvoltarea aplicațiilor pentru dispozitive Android 

Dumitru SOFIEȚ 

Dezvoltarea aplicațiilor web cu ajutorul tehnologiilor 

”MEAN” 

ŞTIINŢE ECONOMICE 

Ecaterina  ULIAN 

Impactul operaţiunilor de fuziune şi achiziţii de companii 

asupra performanţelor financiare ale acestora 

Cristian AIRINI 

Sistemele informaționale pentru elaborarea și 

implementarea  

cursurilor online 

Maria PORUBIN 

Contabilitatea și auditul creanțelor 

Alina STĂVILĂ 

Optimizarea structurii financiare a entității economice 

Elena TURCANU 

Contabilitatea și auditul operațiunilor de asigurare directă 

și reasigurare 

Ecaterina RÎBAC 

Perfecționarea managementului funcțiunii comerciale a 

întreprinderii 

Cristina GROZA 

Contabilitatea imobilizărilor corporale 

Irina OREHOVA 

Metode de evaluare a riscului bancar şi influenţa acestuia 

asupra economiei naţionale 



Lina ȘIȘCANU, Danil RODIONOV 

Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată și a accizelor 

Natalia DUBCEAC 

Sistemul expert în cadrul unității economice 

Ирина ШЕВЧУК 

Бухгалтерский учет основных средств на основе 

данных предприятия ÎS OCI „Moldova - Concert” 

Iana VOIȚEHOVSCHI (COROPCEANU) 

Impactul promovării asupra dezvoltării activității 

operaționale a entității turistice și căile de sporire a 

acesteia 

Victor COVALSCHI 

Strategii concurenţiale: atragerea, păstrarea şi dezvoltarea 

clienţilor 

Alexandra OTGON 

Procesul de atragere și de fidelizare a clienților noi  

în cadrul companiei 

Valeria CHIROVA 

Analiza etapelor de deservire a clientelei în cadrul unității 

de cazare și modalități de îmbunătățire a eficienței 

serviciilor de deservire 

Daniela JOSAN 

Interdependenţe între componentele politicii economice și 

financiare în Republica Moldova 

Oleg ANDRONIC 

Eficientizarea afacerii firmei prin managementul 

costurilor 

Marina POPESCU 

Contabilitatea operaţiilor aferente asigurării directe şi 

coasigurării în societăţile de asigurări 



Victoria BOBEICĂ 

Implementareastrategieide comunicareîn Social Media 

Июля КАЛДАРАР (ТАТАРУ) 

Туристический маршрут Сорокский калорит 

Республики Молдова в международном туризме 

Марина КИОСА 

Бухгалтерский учет расчетов с работниками  

по оплате труда  

Роберт ЧОБАНУ 

Система безналичных расчётов в Республике 

Молдова:  

проблемы и перспективы 

NadinaSTURZA 

Cercetarea comportamentului consumatorilor în scopul 

perfecţionării politicii de marketing al organizaţiei 

Alexandru TALMAZAN 

Strategii ale întreprinderii în domeniul distribuţiei pe piaţă 

Татьяна НИГАЙ 

Стратегия организации налогового планирования 

Ion GANEA 

Aplicarea metodelor text mining în căutarea avansată a 

documentelor de tip text 

 

ISTORIE ŞI FILOSOFIE 

Diana ENACHE 

România comunistă în perioada Războiului rece  

(anii ’60-’90 ai sec. XX) 

Alexandru BEJENARU 

Activitatea organelor jandarmeriei Basarabiei (1895-

1917) 



Mihail BULMAGA 

Instituția bisericii: parte componentă a conservării 

elementului autohton din spațiul Pruto-Nistrean 

(Cazul localității Zăicana, raionul Criuleni) 

Pavel MUNTEANU 

Unirea Basarabiei cu Româniaşi evenimentele 

premergătoare, reflectate de presa occidentală 

Iulian CRIMINCEANU 

Instituirea şi activitatea miliţiei în Basarabia,1917-1918  

(Cazul miliţiei din oraşul Chişinău) 

Ana BOGACIUC 

Istoria feminină a dinastiilor Flavienilor şi Antoninilor 

Lucia BUTNARIUC 

Primăvara arabăşi consecinţele ei 

Маргарита КАЛТАКЧИ 

Трансгуманизм как философско-этическая проблема 

Vadim ȚĂRNĂ 

Organizațiile societății civile ca răspuns  

la criza identității în societatea contemporană 

Andrei-Răzvan COLȚEA 

În căutarea sensului pierdut: migrația spirituală  

către Asia în secolul XXI (Cauze și dificultăți) 

Ion BUZU 

Critica ideologiei astăzi: o cartografiere 

a ideologiei în contemporaneitate 

Сергей СЫЧЁВ 

Образовательные проекты Бессарабского земства 

Anastasia TIMUȘ 

Semnificația valorilor familiale în societatea 

contemporană 



LITERE 

 

Cristina URSU (FIDOS) 

Orientări artistice în poezia feminină douămiistă din 

Republica Moldova 

Mariana HUSSAIN-ALI 

Elipsa predicatului în limba română 

Natalia ŢURCAN 

Dramaturgia lui Matei Vişniec: între teatrul clasic  

şi „Teatrul descompus” 

 

LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE 

 

Alisa STRUGAC 

Difficulties and peculiarities of anglicisms assimilation 

and their impact on the romanian language in publicistic 

style 

Valeria COROLIUC 

Difficulties in translating cartoon character  

names from english into romanian 

Doina DICUSARĂ 

Linguistic characteristics of gender  

in English and Romanian proverbs 

Maria GALUȘCA 

Lesspécificités de l’enseignement de la terminologie 

Nicoleta MORARI 

Peculiarities of rendering culture specific units from 

English into Romanian (Based on the novel ,,Eat, Pray, 

Love”  by Elizabeth Gilbert) 

Veronica RAISCHI 

Challenges in translation of proper names  



in Harry Potter series 

Elena RIBAC 

Techniques applied to translation of Alice’s adventures 

in Wonderlandby L. Carroll into Russian 

Cristina STOROJUC 

Grammatical changes applied to translation of Alice’s 

adventures in wonderland by L. Carroll into Russian 

Cristina STRAMOUS 

Lexical changes applied to translation of The Catcher in 

the Rye by J.D. Salinger into Russian 

 

DREPT 

 

Nicolina ȚURCAN 

Regimul juridic al funcționării băncilor 

Victoria BĂHNARU 

Republica Moldova și Organizația Națiunilor 

Unite (ONU) (Realizăriși perspective) 

Vlad BERCU 

Aspecte teoretico-practice privind procedura  

de lichidare silită a instituțiilor financiare 

Valentina ROȘCA 

Securizarea contractului executat  

prin mijloace electronice 

Cristian ONICA 

Comerțul electronic și securitatea cibernetică 

Alisa CIORNAIA 

Neproliferarea armelor nucleare în drept internațional 

public 

 



Alexandru MELNIC 

Reglementarea normativă a conflictului  

interstatal provocat din folosirea apei fluviului Nistru 

Irina BOTNARI 

Protecția internațională a drepturilor femeii 

Tatiana GHENCIU-DORU 

Drepturile și obligațiile părților în procesul civil 

Vasile TARLEV 

Cadrul legal internațional pentru  

consolidarea securității cibernetice 

Adrian OPREA 

Falsul în declarații: examen teoretic și practic 

Alina GAJA 

Realizarea practică a principiului recunoașterii  

și executării drepturilor câștigate într-un stat străin 

Mihai EFROS 

Considerații privind abuzul de poziție dominantă 

Victor CRUCIRESCU 

Impreviziunea în raporturile contractuale 

Marcel FALĂ 

Principiul proporţionalităţii în cadrul  

aplicării măsurilor speciale de investigaţii  

Cristian RUBANOVICI 

Mijloace specifice ale protecției  

consumatorilor în cadrul comerțului electronic 

Pavel DIGORI 

Regimul juridic al clauzei penale 

Diomid BIVOL 

Efectele hotărârilor CtEDO asupra  



ordinii interne a Republicii Moldova 

Natalia SANDUȚA 

CurteaEuropeană a DrepturilorOmului 

– necesitatea reformei 

Svetlana BASAMALERCA 

Terorismul religios – noi dimensiuni ale terorismului 

mondial 

Alexandra PAGARȚEV 

Determinarea la sinucidere: (Analiza juridico-penală) 

Nicoleta LUPU 

Inviolabilitatea vieții private în procesul penal:  

aspecte de compatibilitate și armonizarea legislației 

Republicii Moldova cu legislația UE 

Ecaterina VORNICESCU 

Detențiunea pe viață – concept și aplicare 

Vasile SOLTAN 

Limitarea și excluderea răspunderii civile a administra-

torului societății comerciale în lumina tendințelor 

moderne 

Vlada KRAEVSKAIA 

Analiza juridico-penală a infracțiunii  

de lipsire de viață la dorința persoanei (Eutanasia) 

Elena FORTUNA 

Forme de asistență juridică internațională în materie 

penală 

 

JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 

 

Veronica COSOVAN 

Prezervarea patrimoniului național cultural 

(Cazul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova) 



Elena CARPOVICI 

Repozitoriul instituțional – instrument  

de promovare instituțională (Studiu de caz) 

Ecaterina DMITRIC 

Activitatea metodologică – o nouă abordare  

în contextul inovării tehnologice 

Tatiana PRIAN 

Site-ul web al bibliotecii universitare – instrument  

de informare și comunicare (Studiu de caz) 

 

RELAŢII INTERNAŢIONALE, 

ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 

Anatolie MORARI 

Diplomația economică ca instrument de realizare a 

politicii externe a statului la etapa contemporană (Cazul 

Republicii Moldova) 

Roman RUSSU 

Rolul tehnologiilor informaţionale în procesul  

de formare al comportamentului politic al cetățeanului 

Igor ZAHAROV 

Strategia Soft Power în formarea imaginii internaționale a 

statului pe arena internațională (Pe exemplul Chinei, 

Italiei și Federației Ruse: repere pentru Republica 

Moldova) 

Augustin ZAPUHLÎH 

Republic of Moldova in the context of EU policy in the 

Black Sea Region 

Anastasia EȘANU 

Eficiența organizațiilor internaționale în asigurarea 

protejării drepturilor omului 

 



Anastasia BOJEMSCHI 

Rolul ONU în asigurarea securității internaționale: 

importanță pentru Republica Moldova 

Irina ERȘOV 

Experiența internațională privind antrenarea diasporelor 

în dezvoltarea statului de origine  

(Bune practici pentru Republica Moldova) 

Dumitrița BRĂIESCU 

Extremismul și terorismul islamic în spațiul Uniunii 

Europene la etapa contemporană 

(Repere pentru Republica Moldova) 

Lilia VASILIAN 

Coordonata militară în relațiile internaționale postrăzboi 

rece 

Inesa CONACU (GROSU) 

Diplomația economică a Republicii Moldova 

(Realitățiși perspective) 

Călin CAZACU 

Tranziția postcomunistă în ţările Europei Centrale şi de 

Est. Studiu comparat (Republica Moldova, Polonia şi 

România) 

Stela DVORNIC 

Coordonata geoeconomică  

a relaţiilor internaţionale postrăzboi rece 

Daniela RAŢA 

Brandingul naţional ca instrument de formare a imaginii 

internaţionale a statului la etapa contemporană (Repere 

pentru Republica Moldova) 

Gabriela CHIRICUŢA 

Problema securităţii în regiunea Mării Negre:  



cooperare şi provocări 

Denis PĂUN 

Problema războiului informaţional – instrument  

al politicii externe a statelor la începutul secolului XXI  

(Repere pentru Republica Moldova) 

Adrian FRATEA 

Rolul diplomaţiei economice în condiţiile globalizării:  

implicaţii pentru Republica Moldova 

Natalia ROTARI 

Combaterea criminalităţii transfrontaliere:  

rolul EUBAM în Republica Moldova 

Валентина КАВАЛЖИ 

Рольпубличнойдипломатии в формировании 

международного имиджа государства напримере 

Германии и Франции: уроки для Республики Молдова 

Ольга ДРАГОЙ 

Республика Молдова в контексте энергетической 

безопасности Европейского Союза:  

проблемы и перспективы 

Эвелина ТЮЩЕНКО 

Технологии формирования позитивного имиджа 

лидера во внешнеполитическом пространстве на 

примере госудрств ЕС: уроки для Республики 

Молдова 

 

 

  



PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, 

SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

Dorin BÎRSANU 

Organizarea serviciilor sociale pentru copiii  

în difiсultate (Cazul raionului Edinet) 

Olesea PRIDA 

Evoluția sistemului de probațiune în Republica 

Moldova: Realizări versus impedimente  

Maria BANTEA 

Impactul sănătăţiisexual-reproductive 

asupra situației demografice din Republica Moldova 

Tatiana IURIEVA 

Managementul curriculumului şcolar în contextul 

învăţământului seral  

Tatiana TIMUȘ 

Atitudini și practici de lectură în rândul tinerilor 

(Cazul mun.Chișinău) 

Арина ЧУПЕРКЭ 

Особенности рефлексии у студентов,  

склонных к социофобии 

Ольга ГНАТЮК 

Психодиагностика коллектива, 

 как фактор успешного управления 

Marianna GRINCEVSCHI 

Managementul comunicării în procesul  

educațional din colegii 

Nadejda USATÎI 

Criza de sarcină: manifestări și posibilități de remediere 

 

 


