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1.  

Aftinescu  Veronica   

Evolutia factorului de producție munca și șomajul în Republica Moldova (în baza 

materialelor SC „Plastal” SRL) 

Branașco Natalia, dr., conf. 

univ. admis   

2.  

Bădărău Victoria   

Planificarea strategică în managementul companiei (în baza materialelor GȚ „Mîță 

Ion”) 

Oleiniuc Maria, dr., conf. univ. 
admis  

3.  

Brînză  Maximilian   

Modalitățile de investiții străine în economia Republicii Moldova Slutu Rodica, asist. univ. 

Branașco Natalia, dr., conf. 

univ. 
admis   

4.  Bucatari  Alina   Analiza mediului extern de marketing (în baza materialelor ÎCS „Cristina Mold-

Rom Simpex” SRL) 

Chiseliov Lilia, lect. superior 

Trusevici Ala, dr., conf. univ. admis  

5.  Ceban  Cristina   Controlul şi asigurarea calităţii la întreprindere (în baza materialelor ICS „DRA 

Draexlmaier-Automotive” SRL) 

Suslenco Alina, dr., lect. univ. 
admis  

6.  Cibotaru Diana   Datoria publică și consecințele ei pentru economia națională  Trusevici Ala, dr., conf. univ. 
admis  

7.  Ciugureanu  Diana   Investițiile străine directe ca factor al creșterii competitivității economiei Republicii 

Moldova  

Branașco Natalia, dr., conf. 

univ. admis  

8.  Eremciuc  Nicolai   Particularități ale activității managerului în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii Tcaci Carolina, dr., conf. univ. 

Stratuța Diana, asist. univ. 
nu s-a 

prezentat 
 

9.  Frumusachi Doina   Managementul dezvoltării sectorului IMM în Republica Moldova în contextul 

tendinţelor europene contemporane (în baza materialelor SRL „Cuptorul Dulce”) 

Oleiniuc Maria, dr., conf. univ. 
admis  

10.  Gacic  Rodica   Rolul investițiilor ca factor decisiv al creșterii economiei regionale (în baza 

materialelor Primăria orașul Edineț) 

Trusevici Ala, dr., conf. univ. 
admis  

11.  Grejdieru  Ion   Motivarea și stimularea resurselor umane a instituției (în baza materialelor I.P. 

„Agenția Servicii Publice” Sîngerei) 

Suslenco Alina, dr., lect. univ. 
admis   

12.  Hasna Cristina   Tipologia şi metodele de soluţionare a conflictelor (în baza materialelor ÎI „Hasna 

Radu”) 

Buga Oleg, dr. hab., prof. univ. 

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. admis  

13.  Ivanov  Natalia   Factorii determinanți și dinamica salariului minim în Republica Moldova Branașco Natalia, dr., conf. 

univ. admis  



14.  Ivanov  Ștefanița   Dezvoltarea și implementarea marketingului în sectorul industrial (în baza 

materialelor SA „Basarabia-Nord”) 

Slutu Rodica, asist. univ. 

Branașco Natalia, dr., conf. 

univ. 
admis  

15.  Josan  Adrian   Particularităţile cercetărilor de marketing la întreprindere Chiseliov Lilia, lect. superior 

Trusevici Ala, dr., conf. univ. admis  

16.  Josan  Ion   Responsabilitatea socială corporativă în Republica Moldova Tcaci Carolina, dr., conf. univ. 

Stratuța Diana, asist. univ. 
nu s-a 

prezentat 
 

17.  Logan  Cristina   Metode şi tehnici utilizate în îmbunătăţirea satisfacţiei clienţilor în cadrul 

sistemului de management al calităţii la firmă (în baza materialelor SRL „Sammy 

Cablaggi”) 

Oleiniuc Maria, dr., conf. univ. 

admis  

18.  Lupușor  Dumitru   Comerțul cu amănuntul și direcțiile modernizării acestuia la întreprindere (în baza 

materialelor SRL „Vlados-Com”) 

Chiseliov Lilia, lect. superior 

Trusevici Ala, dr., conf. univ. admis  

19.  Marcauțan  Andrei   Сiclul de viaţă al produselor ca bază pentru elaborarea strategiilor de produs la 

întreprindere (în baza materialelor SRL „Topograf”) 

Chiseliov Lilia, lect. superior 

Trusevici Ala, dr., conf. univ. admis  

20.  Marcauțan  Natalia   Cultura organizațională ca factor de sporire a atractivității și competitivității 

centrului comercial (în baza materialelor SRL „Moldretail Group”) 

Buga Oleg, dr. hab., prof. univ. 

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. admis  

21.  Muntean  Iulian   Sporirea productivității muncii- efecte și aspecte determinante Suslenco Alina, dr., lect. univ. nu s-a 

prezentat 
 

22.  Oboroc  Oleg   Managementul aprovizionării ca o componentă a funcţionării eficiente a 

întreprinderii (în baza materialelor SA „Moldagrotehnica”) 

Oleiniuc Maria, dr., conf. univ. 
admis  

23.  Ojovan  Tudor   Managementul distribuţiei şi stimularea vânzărilor întreprinderii Suslenco Alina, dr., lect. univ. nu s-a 

prezentat 
 

24.  Petrov Olesea   Franchisingul – modalitate eficientă de lansare în afaceri (în baza materialelor SRL 

„Trabo-Plus”) 

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. 

Stratuța Diana, asist. univ. admis  

25.  Prosii Ana-Maria   Analiza micromediului de marketing (în baza materialelor SA „Incomlac”) Slutu Rodica, asist. univ. 

Trusevici Ala, dr., conf. univ. admis  

26.  Rădăuță  Mihaela   Implementarea sistemelor de management al calității (în baza materialelor SA 

„Supraten”) 

Stratuța Diana, asist. univ. 

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. admis   

27.  Rusica  Marcela   Gestionarea activității întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova (în 

baza materialelor SC „Prodagro-Prim” SRL) 

Oleiniuc Maria, dr., conf. univ. 
admis  

28.  Russu  Olga   Analiza comparativă a teoriilor motivaţionale şi aplicarea lor în practica 

organizaţiilor străine şi autohtone (în baza materialelor I.C.S. „Total Leasing & 

Finance” S.A. și BA „Optim Garant” SRL) 

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. 

Stratuța Diana, asist. univ. admis  

29.  Secher  Raisa   Tendințe și efecte ale migrației externe ale forței de muncă din Republica Moldova Branașco Natalia, dr., conf. 

univ. admis  

30.  Tarîța  Victor   Evoluția și implicațiile inflației în activitatea întreprinderilor din Republica 

Moldova (în baza materialelor  SA „Barza Albă”) 

Branașco Natalia, dr., conf. 

univ. admis  



31.  Șuvari  Irina   Analiza tendințelor comerțului exterior al Republicii Moldova Branașco Natalia, dr., conf. 

univ. 
nu s-a 

prezentat 
 

32.  Zelinschi  Ludmila   Capitalul uman -  promotor al sporirii eficienței întreprinderilor Suslenco Alina, dr., lect. univ. nu s-a 

prezentat 
 

33.  Chistruga Alina Rezerve de creştere a profitului în cadrul întreprinderilor şi utilizarea lor (în baza 

materialelor SRL „FinPlastPrim”) 

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. 

Stratuța Diana, asist. univ.  admis  

34.  Seu Daniela Perfecţionarea managementului financiar în condiţiile economiei de piaţă Tcaci Carolina, dr., conf. univ. 

Garbuz Veronica, asist. univ. admis  

35.  Grușca Cristina Evidențierea rezervelor interne a întreprinderii ca rezultat al analizei stării 

financiare (în baza materialelor SRL „AutoDermax”) 

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. 

Stratuța Diana, asist. univ. admis  

36.  Bumbac Nastea Perfecționarea planificării financiare la întreprindere (în baza materialelor SRL 

„Tarol-DD”) 

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. 

Stratuța Diana, asist. univ. admis   

37.  Dorofei (Vlas) Iulia Cultura organizațional ca resursă de sporire a performanțelor întreprinderii (în baza 

materialelor SC „Ladonas-Prim” SRL) 

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. 

Stratuța Diana, asist. univ. admis  

38.  Cebanu Victoria Organizarea managementului resurselor umane la întreprindere Suslenco Alina, dr., lect. univ. nu s-a 

prezentat 
 

 


