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1.  Burușciuc  Cristina   Contabilitatea decontărilor cu bugetul (în baza materialelor ÎI 

„Burduja Corneliu”) 

Grițco Diana, asist. univ. 

Amarfii-Railean Nelli, dr., conf. univ. 
admis 

 

2.  Ciumanc (Cojocari)  

Lilia   

Analiza situaţiei financiare a entităţii economice (în baza 

materialelor SRL „Magistrala Nord”) 

Nichitcin Corina, asist. univ. 

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. 
admis 

 

3.  Bîrca  Sergiu   Contabilitatea datoriilor financiare (în baza materialelor SRL 

„Moara de Nord”) 

Pînzaru Nelea, asist. univ. 

Amarfii-Railean Nelli, dr., conf. univ. 
admis 

 

4.  Creţu  Olga   Contabilitatea şi modul de calculare a rezultatelor financiare ale 

entităţii economice (în baza materialelor SRL „FinPlastPrim”) 

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. 

Sacovschi Natalia, asist. univ. 
admis 

 

5.  Dociu  Ana   Modul de perfectare a Bilanţului şi analiza situaţiei patrimoniale 

în baza acestuia (în baza materialelor SRL „Ladonas-Prim”) 

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. admis 
 

6.  Gheorghelaș  Natalia   Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor  entităţii economice (în 

baza materialelor SRL „Vial-Tur”) 

Dumbravanu Lilia, lect. univ. 

Amarfii-Railean Nelli, dr., conf. univ. 
admis 

 

7.  Glavan Ana   Contabilitatea  produselor agricole şi calcularea costului de 

producţie a acestora (în baza materialelor CAP „Gordagro-Plus”) 

Grițco Diana, asist. univ. 

Amarfii-Railean Nelli, dr., conf. univ. 
admis 

 

8.  Ianachi  Liudmila   Contabilitatea datoriilor privind asigurările sociale şi 

medicale (în baza materialelor SA „Baza de transport auto 

nr. 12 Edineț”) 

Nichitcin Corina, asist. univ. 

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. admis 
 

9.  Liubenco  Olesea   Modul de perfectare şi analiza Situaţiei fluxurilor de numerar (în 

baza materialelor SRL „FinPlastPrim”) 

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. 

Sacovschi Natalia, asist. univ. admis  

10.  Postolachi (Maniuc ) 

Mariana   

Contabilitatea stocurilor entităţii economice (în baza materialelor 

SRL „AutoDermax”) 

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. 

Sacovschi Natalia, asist. univ. 
admis 

 

11.  Meşca Veronica   Contabilitatea datoriilor privind impozitul pe venit şi modalitatea 

de întocmire a Declaraţiei privind impozitul pe venit (în baza 

materialelor ÎI „Olievschi Ion”) 

Nichitcin Corina, asist. univ. 

Amarfii-Railean Nelli, dr., conf. univ. 
admis 

 

12.  Motruc  Vadim   Analiza rezultatelor financiare  ale entităţii economice (în baza 

materialelor SRL „METSUD”) 

Dumbravanu Lilia, lect. univ. 

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. 
admis 

 



13.  Nichitin  Elena   Contabilitatea decontărilor cu personalul în instituțiile publice (în 

baza materialelor L.T. „M. Eminescu” din Drochia) 

Dumbravanu Lilia, lect. univ. 

Trusevici Alla, dr., conf. univ. 
admis 

 

14.  Plămădeală Ana   Contabilitatea finanțării și a numerarului în entitățile publice (în 

baza materialelor Centrului fiziopneumologic de reabilitare pentru 

copii, s. Tîrnova) 

Dumbravanu Lilia, lect. univ. 

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. 
admis 

 

15.  Rotaru Vera   Organizarea contabilităţii în cadrul băncii şi evaluarea rezultatelor 

activităţii acesteia (în baza materialelor BC „Moldova 

Agroindbank” SA) 

Postolache Victoria, dr., lect. univ. 

Cazac Ianina, lect. univ. 
admis 

 

16.  Garbuzneac 

(Sabotina)  Natalia   

Modul de perfectare a Situaţiei de profit şi pierdere şi analiza 

rezultatelor financiare ale entităţii economice (în baza materialelor 

SRL „Aqua-Stil”) 

Tcaci Carolina, dr., conf. univ. 

Sacovschi Natalia, lect. univ. 
admis 

 

17.  Savca (Solcan)  

Cristina   

Contabilitatea operaţiunilor valutare şi analiza lor în cadrul 

instituţiilor financiare (în baza materialelor BC „Energbank” SA) 

Postolache Victoria, dr., lect. univ. admis 
 

18.  Stratulat Ecaterina   Contabilitatea numerarului entităţii economice (în baza 

materialelor Societății antiincendiară fil. Bălți) 

Dumbravanu Lilia, lect. univ. 

Amarfii-Railean Nelli, dr., conf. univ. 
admis 

 

19.  Vetcu  Vasile   Contabilitatea şi analiza cheltuielilor entităţii economice (în baza 

materialelor SA „Fiting”) 

Grițco Diana, asist. univ. 

Amarfii-Railean Nelli, dr., conf. univ. 
admis 

 

20.  Zagorodnova  

Tatiana   

Contabilitatea şi analiza capitalului propriu al  entităţii economice Amarfii-Railean Nelli, dr., conf. univ. nu s-a 

prezentat  

21.  Zloi  Vlad   Contabilitatea creanţelor şi datoriilor comerciale Tcaci Carolina, dr., conf. univ. 

Sacovschi Natalia, asist. univ. 

nu s-a 

prezentat  

22.  Lujanschi 

(Gherghelejiu) Olga 

Contabilitatea și analiza veniturilor entității economice (în baza 

materialelor SRL „REAL-Progres”) 

Bulat Gheorghe, dr., conf. univ. admis 
 

23.  Cusciuc Anatol Contabilitatea materialelor și obiectelor de mică valoare și scurtă 

durată (în baza materialelor SRL „Stomprim”) 

Pînzaru Nelea, asist. univ. 

Amarfii-Railean Nelli, dr., conf. univ. 
admis 

 

24.  Guranda Ilie Contabilitatea și analiza creanțelor entității economice (în baza 

materialelor SRL „Rosagrogrup”) 

Pînzaru Nelea, asist. univ. 

Amarfii-Railean Nelli, dr., conf. univ. 
admis 

 

 


