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1. PROGRAMUL GENERAL AL SESIUNII 
 

16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 247 
 

9.00-9.30 – Înregistrarea participanţilor 
9.30-10.00 – Inaugurarea Sesiunii ştiinţifice 
10.00-11.00 – Şedinţa în plen 
11.00-12.00 – Pauză 
12.00-16.00 – Şedinţe în secţii 
16.00-17.00 – Şedinţa în plen. Încheierea lucrărilor Sesiunii ştiinţifice 
 

2. PROGRAMUL INAUGURĂRII ŞI AL ŞEDINŢELOR PLENARE 
 

16 aprilie 2011, sâmbătă, 9.30-11.00, aula 247 
 

Cuvânt de salut: 
 Academician Andrei GALBEN, Rector. 
 Dr. Viorelia MOLDOVAN-BATRÎNAC, vice-rector pentru 

studii şi ştiinţă. 
 

Lansarea volumelor ştiinţifice studenţeşti ale Facultăţilor Drept şi  
Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării. 
 

Decernarea Premiilor ULIM pentru activitatea ştiinţifică studenţească 
în anul academic 2009 – 2010. 
 

Comunicări în şedinţa plenară. Moderator: Natalia SCRELEA, anul 
III, Facultatea Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării. 
 Anatolie URSU, anul II, Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale. 
Cauzele, particularităţi şi consecinţe ale relaţiilor lui Dimitrie 
Cantemir cu Ţarul Rusiei, Petru I (1710-1711) (Conducător ştiinţific: 
dr. hab., prof. univ. Pavel PARASCA). 
 Mihai BURUNCIUC, anul II, Facultatea Ştiinţe economice. 
International Economics (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. 
Nicolae ŢÂU). 
 Anastasia LUCHIŢA, anul III, Facultatea Informatică şi Inginerie. 
Rezolvarea compoziţional-constructivă a costumului scenic tip rochie 
“Flamenco” pentru femei (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. Olga 
DIORDIEV). 

 

16 aprilie 2011, sâmbătă, 16.00-17.00, Aula 247 
 

 Şedinţa în plen. Încheierea lucrărilor Sesiunii ştiinţifice. 
 Totaluri 
 Sugestii 
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3. PROGRAMUL ŞEDINŢELOR ÎN SECŢII 
 

3.1 FACULTATEA DREPT 
 

      SECŢIA DREPT PUBLIC 
    16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 301/4  

 
Moderatori: BĂEŞU Valeriu, ms., l. sup. 
                    PODLISNIC Natalia, anul IV 
 
12.00 – 15.30 Comunicări 
 MOROŞAN Viorica (anul I). Evoluţia instituţiei delegării legislative. 
Consultant ştiinţific: SMOCHINĂ Andrei, dr. hab., prof. univ. 
 CANŢER Lilia (anul I). Războiul de independenţă şi formarea SUA. 
Consultant ştiinţific: SMOCHINĂ Andrei, dr. hab., prof. univ. 
 COROVAI Carolina (anul I). Evoluţia parlamentarismului în ţările 
europene. Consultant ştiinţific: SMOCHINĂ Andrei, dr. hab., prof. univ. 
 POGURSCHII Adrian (anul I). Tendinţe novatoare în familia de drept 
romano-germanică. Consultant ştiinţific: SMOCHINĂ Andrei, dr. hab., 
prof. univ. 
 MIHALAŞ Olga (anul II). Contractul social în viziunea lui Jean-Jacques 
Russeau şi Immanuil Kant. Consultant ştiinţific: ŢURCAN Serghei, dr., 
conf. univ. 
 BARGAN Natalia (anul II). Concepţia despre stat şi drept a lui Voltaire. 
Consultant ştiinţific: ŢURCAN Serghei, dr., conf. univ. 
 VLAS Cristina (anul II). Conceptul despre lege în opera lui Montesque. 
Consultant ştiinţific: ŢURCAN Serghei, dr., conf. univ. 
 BÎNZARU Maria (anul II). Concepţia statului şi dreptului în viziunea lui 
Hegel. Consultant ştiinţific: ŢURCAN Serghei, dr., conf. univ. 
 PÎNTEA Virginia (anul I). Reglementarea juridică a dreptului la viaţă a 
copilului conceput nenascut. Consultant ştiinţific: BALTAG Dumitru, dr. 
hab., prof. univ. 
 VOLÎNCHINA Olga (anul IV). Reglementarea contravenţiilor: aspectul 
istorico-juridic. Consultant ştiinţific: GUŢULEAC Victor, dr., prof. univ. 
 SOLOMON Elena (anul IV). Contravenţia: definiţia şi conţinutul 
juridic. Consultant ştiinţific: GUŢULEAC Victor, dr., prof. univ. 
 PODLISNIC Natalia (anul IV). Contravenţionalitatea: definiţia şi 
caracteristicile de bază. Consultant ştiinţific: GUŢULEAC Victor, dr., prof. 
univ. 
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 MOROI Adrian (anul IV). Metodele administrării în domeniul 
combaterii contravenţionalităţii. Consultant ştiinţific: GUŢULEAC Victor, 
dr., prof. univ. 
 CHIRIŢA Sofia (anul IV). Persoana fizică ca subiect al răspunderii 
contravenţionale. Consultant ştiinţific: GUŢULEAC Victor, dr., prof. univ. 
 ŢURCAN Oxana (anul IV). Răspunderea juridică ca formă a 
constrîngerii statale în domeniul asigurării ordinii de drept. Consultant 
ştiinţific: GUŢULEAC Victor, dr., prof. univ. 
 CUCULESCU Andrei (anul IV). Mecanismul aplicării sancţiunilor 
contravenţionale. Consultant ştiinţific: GUŢULEAC Victor, dr., prof. univ. 
 UNGUREANU Veronica (anul IV). Statutul juridic al persoanelor care 
contribuie la desfăşurarea procedurii contravenţionale. Consultant ştiinţific: 
GUŢULEAC Victor, dr., prof. univ. 
 MAHU Iurie (anul IV). Pornirea procedurii contravenţionale şi 
cercetarea cauzei. Consultant ştiinţific: GUŢULEAC Victor, dr., prof.univ. 
 TODIRAŞ Daniela (anul IV). Reglementarea juridică a procedurii 
examinării cauzei contravenţionale de către comisia administrativă. 
Consultant ştiinţific: GUŢULEAC Victor, dr., prof. univ. 
 BALABAN Mihail (anul IV). Locul şi rolul instanţei de judecată în 
desfăşurarea procedurii contravenţionale. Consultant ştiinţific: GUŢULEAC 
Victor, dr., prof.univ. 
 ŢURCAN Teodor (anul II). Persoana juridică ca subiect al răspunderii 
contravenţionale. Consultant ştiinţific: GUŢULEAC Victor, dr., prof. univ. 
 BLOŞENCO Aliona (anul IV). Reglementarea constituţională a 
dreptului fundamental la integritatea fizică şi psihică. Consultant ştiinţific: 
ŢURCAN Serghei, dr., conf. univ. 
 VEREGA Viorica (anul IV). Reglementarea constituţională a libertăţii 
conştiinţei. Consultant ştiinţific: ŢURCAN Serghei, dr., conf.univ. 
 GORINCIOI Ludmila (anul IV). Particularităţile sistemului 
constituţional al Republicii Federative A Braziliei. Consultant ştiinţific: 
ŢURCAN Serghei, dr., conf. univ. 
 ROMANIUC Nadejda (anul IV). Particularităţile sistemului 
constituţional al Republicii India. Consultant ştiinţific: ŢURCAN Serghei, 
dr., conf. univ. 
 PENTELEI Eugenia (masterat). Analiza comparativă a statutului juridic 
al cetăţenilor străini şi apatrizilor. Consultant ştiinţific: ŢURCAN Serghei, 
dr., conf. univ. 
 STASIUC Iuliana (masterat). Некоторые аспекты осуществления 
конституционного правосудия в Республики Молдова. Consultant 
ştiinţific: ŢURCAN Serghei, dr., conf. univ. 
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 PINTEA Virginia (anul I). Eficienţa Curţii Constituţionale privind 
legalitatea Constituţională a actelor juridice. Consultant ştiinţific: POPA 
Victor, dr. hab., prof. univ. 
 PINTEA Virginia (anul I). Comparea evenimentelor politico-juridice a 
anilor: 1812; 1927 şi 1940. Consultant ştiinţific: GRAMA Dumitru, dr., 
conf. univ. 
 GROSU Cristina (anul I). Procedura Revizuirii Constitutiei. Consultant 
ştiinţific: POPA Victor, dr. hab., prof. univ. 
 IARMALIUC Petru (anul II). Consideraţii privind răspunderea 
contravenţională în dreptul ecologic. Consultant ştiinţific: DEMIAN Elena, 
ms., l/s. 
 CIORESCU Igor (anul II). Consideraţii privind răspunderea civilă în 
dreptul mediului. Consultant ştiinţific: DEMIAN Elena, ms., l/s. 
 BOTNARU Alexandru (anul II). Ecocidul. Consultant ştiinţific: 
DEMIAN Elena, ms., l/s. 
 GAIU Constantin (anul IV). Rolul factorului politic şi al preceptelor 
religioase în reglementarea normativă a relaţiilor sociale. Consultant 
ştiinţific: POSTU Ion, dr., conf. univ. 
 CRUDU Petru (masterat). Consideraţii teoretice privind clasificarea 
drepturilor subiective. Consultant ştiinţific: POSTU Ion, dr., conf. univ. 
 NEDREA Marina (anul V f.r.). К вопросу о правовом регулировании 
борьбы с пиратством на международном уровне. Consultant ştiinţific: 
GAMURARI Vitalie, dr., conf. univ. 
 MOLDOVANU Andreea-Ionela (anul I, Universitatea Mihail 
Kogălniceanu, Iaşi, România). Regimul parlamentar - modelul Germaniei. 
Consultant ştiinţific: lect. dr. Crina VERGA. 
 DĂNĂILĂ Radu Nicuşor (anul I, Universitatea Mihail Kogălniceanu, 
Iaşi, România). Republica - formă de organizare politică a societăţii. 
Consultant ştiinţific: lect. dr. Crina VERGA. 
 DAVID Adelina-Mihaela (anul II, Universitatea Mihail Kogălniceanu, 
Iaşi, România). Insula şerpilor - litigiu statal ROMÂNIA/UCRAINA. 
Consultant ştiinţific: lect. drd. Roxana NICOLĂIŢĂ. 
 DĂNCEANU Petronela (anul III, Universitatea Mihail Kogălniceanu, 
Iaşi, România). Protecţia mediului înconjurător în România, în cadrul 
acţiunilor de voluntariat. Consultant ştiinţific: conf. univ. dr. Nina 
CUCIUC.  
15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
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SECŢIA DREPT INTERNAŢIONAL 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 302/4 

 
Moderatori: CAUIA Alexandru, ms., l. sup. 
                     BALABAN Alexandru, anul IV 
 
12.00 – 15.30 Comunicări 
 NEDREA Marina (anul V f.r.). К вопросу о правовом регулировании 
борьбы с пиратством на международном уровне. Consultant ştiinţific: 
GAMURARI Vitalie, dr., conf. univ. 
 MÎRZA Serghei (anul V f.r.). К вопросу о необходимости 
индивидуализации международно-правовой ответственности за 
преступление геноцида. Consultant ştiinţific: GAMURARI Vitalie, dr., 
conf. univ. 
 TUDOSE Elena Iulia (România). Unele consideraţiuni privind funcţiile 
şi competenţa Consiliului European prin prisma Tratatului de la Lisabona 
(2007). Consultant ştiinţific: GAMURARI Vitalie, dr., conf. univ. 
 LEPORDA Larisa (anul IV). Aspecte privind nivelul de influenţare a 
procesului de reconciliere naţională de către justiţia tranziţională. 
Consultant ştiinţific: GAMURARI Vitalie, dr., conf. univ. 
 JALOBĂ Mihai (anul IV). Aspecte teoretico-practice privind racordarea 
cadrului normativ naţional al Republicii Moldova ce reglementează 
protecţia victimilor în timp de conflict armat la standardele UE şi NATO. 
Consultant ştiinţific: GAMURARI Vitalie, dr., conf. univ. 
 LUCA Eugen (anul IV). Unele consideraţiuni privind baza normativă a 
reglementării procesului de participare a Armatei Naţionale a Republicii 
Moldova în cadrul operaţiunilor pacificatoare. Consultant ştiinţific: 
GAMURARI Vitalie, dr., conf. univ. 
 COZONAC Marcel (anul IV). Aspecte privind consolidarea protecţiei 
victimilor ca funcţie principală a justiţiei tranziţionale. Consultant ştiinţific: 
GAMURARI Vitalie, dr., conf. univ. 
 ORLOVSCHII Denis (anul IV). Исторические, экономические и 
политические предпосылки образования Европейского Союза. 
Consultant ştiinţific: OSOIANU Natalia, dr., l/s. 
 CIUMAC Victor (anul II). Asigurarea păcii şi securităţii internaţionale 
sau interes economic. Cazul Libia şi Irac. Consultant ştiinţific: BENEŞ 
Olga, ms., l/s. 
 IARMOLIUC Petru (anul II). Eficienţa instituţiilor specializate ONU 
privind rezolvarea paşnică a diferendelor internaţionale la etapa actuală ca 
garanţie a păcii şi securităţii internaţionale. Consultant ştiinţific: BENEŞ 
Olga, ms., l/s. 
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 CIORESCU Igor (anul II). Răspunderea statelor pentru activităţile 
neinterzise în dreptul internaţional. Consultant ştiinţific: BENEŞ Olga, ms., 
l/s. 
 BÂNZARU Maria (anul II). Problematica terorizmului la etapa actuală. 
Consultant ştiinţific: BENEŞ Olga, ms., l/s. 
 BERGII Natalia (anul II). Obligaţiile statelor cu privire la respectarea 
dreptului la viaţă ce decurg din instrumentele internaţionale în materie de 
drepturile omului. Consultant ştiinţific: BENEŞ Olga, ms., l/s. 
 SOLDATOV Dina (anul II). Pretenţiile Rusiei cu privire la Antarctida. 
Consultant ştiinţific: BENEŞ Olga, ms., l/s. 
 VANGHELI Tudora (anul II). Răspunderea internaţională a şefilor de 
state. Consultant ştiinţific: BENEŞ Olga, ms., l/s. 
 ARABADJI Larisa (anul IV). Garanţiile unui proces echitabil în lumina 
jurisprudenţei CEDO. Consultant ştiinţific: BENEŞ Olga, ms., l/s. 
 NACU Lilia (anul IV). Implicaţii ale dreptului la protecţia vieţii 
familiale şi private. Consultant ştiinţific: BENEŞ Olga, ms., l/s. 
 BARGAN Natalia (anul II). Problema migraţiei în Republica Moldova. 
Conducător ştiinţific: BENEŞ Olga, ms., l/s. 
 MIHALAŞ Olga (anul II). Problema refugiaţilor în Republica Moldova. 
Conducător ştiinţific: BENEŞ Olga, ms., l/s. 
 BALABAN Alexandru (anul IV). Organismele consultative în cadrul 
Sistemului Instituţional al Uniunii Europene: structura şi funcţiile. 
Consultant ştiinţific: CAUIA Alexandru, ms., l/a. 
 BURLACU Oleg (anul IV). Mecanisme de realizare a politicii externe 
de Securitate comună şi Politica Externă de Securitate şi Apărare Comună 
ale Uniunii Europene. Consultant ştiinţific: CAUIA Alexandru, ms., l/a. 
 CELAC Ştefan (anul IV). Protecţia juridică a copiilor – combatanţi în 
cadrul conflictelor armate contemporane. Consultant ştiinţific: CAUIA 
Alexandru, ms., l/a. 
 COMPAN Tatiana (anul IV). Participarea directă în cadrul conflictului 
militar – criteriu de bază pentru acordarea statutului de combatant. 
Consultant ştiinţific: CAUIA Alexandru, ms., l/a. 
 CÎRLAN Violeta (anul IV). Preşedintele Uniunii Europene – funcţii, 
competenţe, abilităţi. Consultant ştiinţific: CAUIA Alexandru, ms., l/a. 
 GANGAN Victor (anul IV). Protecţia juridică a persoanelor în etate pe 
timp de conflict armat. Consultant ştiinţific: CAUIA Alexandru, ms., l/a. 
 LEŞAN Serghei (anul IV). Protecţia sănătăţii şi siguranţei 
consumatorilor în cadrul normelor de Drept European. Consultant ştiinţific: 
CAUIA Alexandru, ms., l/a. 
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 ANTON Mihail (anul IV). Tipurile „noi” de arme – o provocare asupra 
normelor clasice de drept internaţional umanitar. Consultant ştiinţific: 
CAUIA Alexandru, ms., l/a. 
15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 

 
SECŢIA ŞTIINŢE PENALE 

16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 303/4 
 
Moderatori: ROTARI Oxana, dr., conf. univ. 
                    BUDECI Vitalie, ms., l/s. 
                    VLAS Ivan, anul III 
                    GRIBINCEA Vadim, anul IV 
 
12.00 – 15.30 Comunicări 
 BARGAN Natalia (anul II). Aspecte teoretice privind obiectul de 
atentare a omorului la comanda. Conducător ştiinţific: BUDECI Vitalie, 
ms., l/s. 
 ŢURCAN Sergiu (anul III). Banditismul si sfera de influenta a acestei 
infractiuni asupra dinamicii criminalitatii pe tara. Conducător ştiinţific: 
BUDECI Vitalie, ms., l/s. 
 RUDENCO Mihai (anul III). Mijloacele utilizate de guverne pentru 
contracararea infractiunii de terorism. Conducător ştiinţific: BUDECI 
Vitalie, ms., l/s. 
 CIOBANU Ion (anul III). Organizatia criminală. Conducător ştiinţific: 
BUDECI Vitalie, ms., l/s. 
 MIHALAŞ Olga (anul II). Aspecte teoretice privind traficul de droguri. 
Conducător ştiinţific: BUDECI Vitalie, ms., l/s. 
 GRIBINCEA Vadim (anul IV). Prezentarea spre recunoaştere. 
Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 SALINSCHI Ana (anul IV). Impactul teoriei freudiene asupra ştiinţei 
criminologice. Consultant ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf. univ. 
 HEGHEA Victor (anul IV). Antropologia criminală – aspecte teoretico-
practice. Consultant ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf. univ. 
 ARAPAN Veronica (anul IV). Rolul şi locul teoriei constituţiei 
criminale. Consultant ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf. univ. 
 BASAMALERCA Nadejda (anul IV). Criminalitatea în contextul 
transformărilor sociale. Consultant ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf. 
univ. 
 CHIRIAC DUMITRU (anul IV). Victima infracţiunii. Consultant 
ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf. univ. 
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 BOŢ Natalia (anul IV). Conceptele criminologice. Consultant ştiinţific: 
ROTARI Oxana, dr., conf. univ. 
 FILIP Tatiana (anul IV). Rolul şi locul funcţiei prospective pentru ştiinţe 
criminologice. Consultant ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf. univ. 
 STARCIUC Alina (anul IV). Criminalitatea în contextul integrării 
culturale. Consultant ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf. univ. 
 MOGÎLDEA Tudor (anul IV). Etiologia criminală. Consultant ştiinţific: 
ROTARI Oxana, dr., conf. univ. 
 POLICARP Igor (anul IV). Importanţa teoriei freudiene pentru ştiinţa 
criminologică. Consultant ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf. univ. 
 PÎRŢAC Alexandru (anul IV). Narcomania – probleme actuale şi căi de 
soluţionare. Consultant ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf. univ. 
 EŞAN Alexei (anul IV). Detenţiunea pe viaţă. Consultant ştiinţific: 
ROTARI Oxana, dr., conf. univ. 
 GRIBINCEA Vadim (anul IV). Teoria personalităţii criminale. 
Consultant ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf. univ. 
 BORRIN Ruslan (master). Resocializarea condamnaţilor. Consultant 
ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf. univ. 
 TRIBOI Victor (master). Aspecte juridice naţionale şi internaţionale 
privind tortura. Consultant ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf. univ. 
 DINTU Vlad (master). Problemele adoptării persoanelor eliberate de sub 
detenţie la condiţiile vieţii de libertate. Consultant ştiinţific: ROTARI 
Oxana, dr., conf. univ. 
 RĂDĂUŢĂ Olga (master). Structura social-psihologică a colectivului 
condamnaţilor. Consultant ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf. univ. 
 MUSTEAŢĂ Snejana (master). Fenomenele psihologice ale mediului 
privat de libertate. Consultant ştiinţific: ROTARI Oxana, dr., conf. univ. 
 ŞIŞIANU Cristina (anul III). Strategii de interogare a bănuitului, 
învinuitului şi inculpatului. Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., 
conf. univ. 
 LEŞANU Andriana (anul III). Reglementarea arestării preventive ca 
măsură de constrîngere în procesul penal. Consultant ştiinţific: 
MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 AXINTE Ana (anul III). Intima convingere. Factori obiectivi şi 
subiectivi care influenţează formarea convingerii. Consultant ştiinţific: 
MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 TAŞINSCHI Cristina (anul III). Interceptările telefonice. Consultant 
ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
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 SANDUL Dumitru (anul III). Asigurarea dreptului la apărare ca 
principiu în procesul penal. Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., 
conf. univ. 
 VLAS Ivan (anul III). Obiectul deliberării la adoptarea sentinţei. 
Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 ŞEGA Vitalie (anul III). Sistemul acuzatorial în aspect evolutiv. 
Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 COJOCARU Lilia (anul III). Condiţiile de validare a acordului de 
recunoaştere a vinovăţiei. Caracterul benevol al acordului. Consultant 
ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 FURTUNA Irina (anul III). Executarea sentinţei. Consultant ştiinţific: 
MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 MAIER Lucia (anul III). Procedura în cauzele privind minorii. 
Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 GANCEV Maria (anul III). Căile ordinare de atac. Consultant ştiinţific: 
MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 BAXAN Cristina (anul III). Dezbaterile judiciare şi ultimul cuvînt al 
inculpatului. Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 HARABARA Eugeniu (anul III). Pledoarea în procesul penal. 
Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 CREŢU Oleg (anul III). Arestul la domiciliu. Consultant ştiinţific: 
MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 CIUBOTARU Anatolie (anul III). Activitatea avocatului în faza de 
urmărire penală. Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 AXINTE Ana (anul III). Istoricul apariţiei instituţiei profesiei de avocat. 
Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 VLAS Ivan (anul III). Rolul avocatului parlamentar în domeniul 
protecţiei şi respectării drepturilor copilului. Consultant ştiinţific: 
MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 LEŞANU Andriana (anul III). Răspunderea disciplinară a avocatului. 
Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 COJOCARU Lilia (anul III). Avocatul în procesul penal. Consultant 
ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 ŞEGA Vitalie (anul III). Istoricul apariţiei dreptului de apărare a 
persoanei învinuite. Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. 
univ. 
 BALTAG Elena (anul III). Aplicarea măsurilor de constrîngere cu 
character medical. Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. 
univ. 
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 LEAŞCO Andrei (anul III). Acţiunile de urmărire penală. Consultant 
ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 BĂTRÎNCEA Alexandru (anul III). Cercetarea la faţa locului – noţiuni 
şi importanţa. Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 GÎSCĂ Veronica (anul III). Probele în procesul penal. Aprobarea şi 
aprecierea probelor. Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. 
univ. 
 CAMERZAN Ludmila (anul III). Principiile acţiunii de urmărire penală. 
Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 POSTICA Cristina (anul III). Efectuarea expertizei şi tipurile ei. 
Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 GRIGORAŞ Valentina (anul III). Urmărirea penală ca fază a procedurii 
penale. Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 PASCARI Anna (anul III). Jurisprudenţa – izvor de facto al dreptului 
procesului penal. Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. 
univ. 
 PLEŞCA Margarita (anul III). Acţiunea penală în apel şi recurs. 
Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 FANTAZIU Marin (anul III). Principiile speciale ale procesului penal. 
Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 BALAN Igor (anul III). Procedura de urmărire şi judecare a unor 
infracţiuni flagrante. Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. 
univ. 
 CĂLDĂRARU Tatiana (anul III). Circumstanţele ce exclude urmărirea 
penală. Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 ERHAN Dina (anul III). Percheziţia ca acţiune a urmăririi penale. 
Consultant ştiinţific: MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 MITREAN Maxim (anul III). Măsurile de constîngere procesual penale. 
Garanţiile şi limitele aplicării acestora. Consultant ştiinţific: 
MĂRGINEANU Iurie, dr., conf. univ. 
 GRIBINCEA Vadim (anul IV). Violul. Consultant ştiinţific: 
BARBĂNEAGRĂ Alexei, dr. hab., prof. univ. 
 HARABARA Eugeniu (anul III). Aspecte teoretico-practice ale 
infracţiunii de spălare de bani. Consultant ştiinţific: BUDECI Vitalie, ms., 
l/s. 
 CIUMAC Victor (anul II). Problema responsabilităţii şi a modalităţii 
intenţiei în cadrul omorului săvîrşit în stare de afect (art.146 CP al RM). 
Consultant ştiinţific: BUDECI Vitalie, ms., l/s. 
 IARMALIUC Petru (anul II). Analiza juridico – penală a 
circumstanţelor agravante ale traficului de fiinţe umane, specificate la lit. b) 
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şi d), alin.(2) art. 165 CP al RM. Consultant ştiinţific: BUDECI Vitalie, ms., 
l/s. 
 CERNAUS Tatiana (anul II). Aspecte privind problematica eutanasiei în 
legislaţia şi jurisprudenţa europeană. Consultant ştiinţific: BUDECI Vitalie, 
ms., l/s. 
 GLODEANU Adela (anul II). Momentul de început al vieţii – subiect 
controversat în doctrina penală. Consultant ştiinţific: BUDECI Vitalie, ms., 
l/s. 
 CAZAC Nicu (anul II). Avortul ilegal – probleme actuale şi 
reglementarea juridică. Consultant ştiinţific: BUDECI Vitalie, ms., l/s. 
 BURŢEV Lora (anul II). Dosare ale condamnării la suferinţă pe viaţă – 
o perspectivă decentă pentru realizarea eutanasiei. Consultant ştiinţific: 
BUDECI Vitalie, ms., l/s. 
 MACAREVICI Ecaterina (anul II). Delimitarea omorului săvîrşit în 
stare de afect de alte infracţiuni săvîrşite în circumstanţe atenuante. 
Consultant ştiinţific: BUDECI Vitalie, ms., l/s. 
 CIORESCU Igor (anul II). Aspecte controversate privind încadrarea 
juridico-penală a omorului săvîrşit din interes material. Consultant ştiinţific: 
BUDECI Vitalie, ms., l/s. 
 BALTAG Elena (anul III). Aplicarea torturii în penitenciarele R.M. 
Consultant ştiinţific: BUDECI Vitalie, ms., l/s. 
 BATRÎNCEA Alexandru (anul III). Frauda informatică – componenţa 
de infracţiune în sec. XXI. Consultant ştiinţific: BUDECI Vitalie, ms., l/s. 
 LEAŞCO Andrei (anul III). Probleme şi soluţii de prevenire a 
fenomenului corupţiei. Consultant ştiinţific: BUDECI Vitalie, ms., l/s. 
 CRUDU Mihail (anul III). Patrimoniu – valoare socială ce necesită 
apărare penală. Consultant ştiinţific: BUDECI Vitalie, ms., l/s. 
 NICULA Alina (anul III). Terorismul o ameninţare globală. Consultant 
ştiinţific: BUDECI Vitalie, ms., l/s. 
 PASCARI Anna (anul III). Aspecte generale privind infracţiunile contra 
păcii şi securităţii omenirii. Consultant ştiinţific: BUDECI Vitalie, ms., l/s. 
 PINTEA Virginia (anul I). Analiza juridico-penala privind raspunderea 
penala in caz de eroare de fapt si eroare de drept. Consultant ştiinţific: 
ŢAULEAN Vitalie, l/s. 
 GROSU Cristina (anul I). Pedeapsa penala. Consultant ştiinţific: 
ŢAULEAN Vitalie, l/s. 
15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
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SECŢIA DREPT PRIVAT 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 401/4 

 
Moderatori: BRIA Feodor, ms., l/a. 
                   FILIP Tatiana, anul IV. 
 
12.00 – 15.30 Comunicări 
 LIUDRINSCHII Rodion (master). Тенденции и перспективы 
формирования унифицированного международного частного 
(коллизионного) права Европейского союза на современном этапе. 
Consultant ştiinţific: OSOIANU Natalia, dr., l/s. 
 BELOUS Elena (master). Proprietatea intelectuală din perspectivă 
istorică: formarea conceptului „dreptul de autor”. Consultant ştiinţific: 
OSOIANU Natalia, dr., l/s. 
 TRIGUB Svetlana (anul IV). Правовой статус и особенности 
применения обычаев международной торговли. Consultant ştiinţific: 
OSOIANU Natalia, dr., l/s. 
 VRAGALEVA Daria (anul IV). Международно-правовая охрана 
изобретений. Consultant ştiinţific: OSOIANU Natalia, dr., l/s. 
 FILIP Tatiana (anul IV). Способы и формы правового регулирования 
частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом. 
Consultant ştiinţific: OSOIANU Natalia, dr., l/s. 
 FOMICIOVA Oxana (anul IV). Особенности правового 
регулирования внешнеэкономических сделок в международном 
частном праве. Consultant ştiinţific: OSOIANU Natalia, dr., l/s. 
 PINTEA Virginia (anul I). Analiza juridico-civila privind inceputul 
curgerii termenului de prescriptie existintiva. Consultant ştiinţific: 
DEMIAN Elena, ms., l/s. 
 GROSU Cristina (anul I) Identificarea persoanei fizice dupa nume si 
domiciliu. Consultant ştiinţific: DEMIAN Elena, ms., l/s. 
 ANTOHI Andrei (anul III). Subiectii mostenirii. Consultant ştiinţific: 
DEMIAN Elena, ms., l/s. 
 RUDENCO Mihail (anul III). Proprietatea periodica – o perspectiva 
pentru Republica Moldova. Consultant ştiinţific: DEMIAN Elena, ms., l/s. 
 IARMALIUC Petru (anul II). Analiza de drept privat a cazurilor care 
exclud răspunderea civilă. Consultant ştiinţific: BĂIEŞU Valeriu, ms., l/s. 
 CIORESCU Igor (anul II). Raportul dintre răspunderea civilă delictuală 
şi răspunderea civilă contractuală. Consultant ştiinţific: BĂIEŞU Valeriu, 
ms., l/s. 
 FOMICIOVA Oxana. Коммерческая тайна. Consultant ştiinţific: 
GHEORGHIŢĂ Elena, l/s. 
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 FOMICIOVA Oxana. Процедура медиации. Consultant ştiinţific: 
GHEORGHIŢĂ Elena, l/s. 
 FILIP Tatiana. Правовой статус медиатора. Consultant ştiinţific: 
GHEORGHIŢĂ Elena, l/s. 
 FILIP Tatiana. Общие положения о товарных знаках. Consultant 
ştiinţific: GHEORGHIŢĂ Elena, l/s. 
 CECHIR Aliona. История медиации. Consultant ştiinţific: 
GHEORGHIŢĂ Elena, l/s. 
 VRAGALIOVA Daria. Определение изобретения. Consultant 
ştiinţific: GHEORGHIŢĂ Elena, l/s. 
 VRAGALIOVA Daria. Основный стадии медиации. Consultant 
ştiinţific: GHEORGHIŢĂ Elena, l/s. 
 UMEAROVA Svetlana. Правовая природа форм нарушения 
добросовестной конкуренции и способы ее защиты. Consultant 
ştiinţific: GHEORGHIŢĂ Elena, l/s. 
15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
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3.2. FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE 
 

Titlul: Managementul anticriză – direcţia de bază a perfecţionării 
mecanismului economic. 

 
SECŢIA MANAGEMENT 

16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 100/3 
 

Direcţia – Direcţiile de dezvoltare a  managementului anticriză în 
Republica Moldova. 

 
Moderatori: Olga BLAGORAZUMNAIA dr. conf. univ. 
                    Lilia TARANENCO, lector-magistru 
                    Stela GUZUN, masterandă, anul I 
                    Sîtnic Natalia, anul II 
 
12:00-15:30   Comunicări 
 BURDILA Diana, anul III, ASEM, „Riscurile în afaceri: esenţa, tipuri, 

surse şi metode de evaluare” (Coordonator ştiinţific: doctor, lector-
superior Irina CĂLUGĂREANU); 

 GUZUN Stela, anul I, masterat, „Recrutarea personalului: esenţa, 
sursele, modalităţi de organizarare” (Coordonator ştiinţific: dr. hab. 
prof. univ. Natalia BURLACU); 

 CÎRLIG Irina, anul III, „Metodele de conducere folosite în cadrul 
întreprinderilor mici şi mijlocii în condiţii de criză” (Coordonator 
ştiinţific: dr. hab. prof. univ. Natalia BURLACU); 

 ERHAN Petru, anul III, „Modelul moldovenesc de administrare 
corporativă” (Coordonator ştiinţific: dr. hab. prof. univ. Natalia 
BURLACU); 

 GRÎU Elena, anul III, „Rolul managementului comparat în pregătirea 
profesională a managerilor” (Coordonator ştiinţific: dr. hab. prof. univ. 
Natalia BURLACU); 

 MOLDOVAN Victoria, anul III, „Specificul modelului german în 
cadrul sistemului de management european” (Coordonator ştiinţific: dr. 
hab. prof. univ. Natalia BURLACU); 

 RATOI Andrian, anul III, ASEM, „Metodele de evaluare ale riscurilor 
de proiect utilizate în cadrul organizaţiilor autohtone” (Coordonator 
ştiinţific: doctor, lector-superior Irina CĂLUGĂREANU); 

 GARABAJIU Mariana, anul IV, frecvenţă redusă, „Tipologia 
proceselor de comunicare în cadrul organizaţiei” (Coordonator 
ştiinţific: lector-superior,  Nina PESTUŞCO); 
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 GUTIUM Elena, anul III, „Concepţiile leaderismului şi aplicabilitatea 
lor în organizaţiile din Moldova” (Coordonator ştiinţific: lector-
superior,  Nina PESTUŞCO); 

 SÎTNIC Natalia, anul II,  „Процесс стратегического менеджмента в 
организациях Республике Молдова - преимущества и недостатки” 
(Coordonator ştiinţific: lector-magistru,  Lilia TARANENCO); 

 BRICULSCAIA Olga, anul III, „Роль менеджера в формировании и 
развитии принципов организационного поведения” (Coordonator 
ştiinţific: lector-magistru,  Lilia TARANENCO); 

 MAIDANSCHII Maxim, anul III, „Проблемы делегирования 
полномочий в деятельности руководителя.” (Coordonator ştiinţific: 
lector-magistru,  Lilia TARANENCO); 

 GABURA Ana, anul III, „Managerul social: rolurile şi competenţele 
sociale” (Coordonator ştiinţific: lector-superior,  Nina PESTUŞCO); 

 OLAN Lina, anul III, „Managementul resurselor umane în cadrul 
întreprinderilor mici” (Coordonator ştiinţific: lector-superior,  Nina 
PESTUŞCO); 

 MIHNEVA Elena, anul III, „Optimizarea deciziilor manageriale în 
administraţia publică” (Coordonator ştiinţific: lector-superior,  Nina 
PESTUŞCO); 

 CASIAN Elena, anul III, „Планирование и развитие деловой 
карьеры работника на предприятии” (Coordonator ştiinţific: lector-
superior,  Nina PESTUŞCO); 

 CERETEAN Rodion, anul III, „Команда как современная форма 
активизации труда” (Coordonator ştiinţific: lector-superior,  Nina 
PESTUŞCO); 

 CURDOVA Oxana, anul III, „Сравнительный анализ американской, 
японской и европейской моделей управления персоналом, их 
влияние на отечественную модель управления персоналом” 
(Coordonator ştiinţific: lector-superior,  Nina PESTUŞCO); 

 BEREGA  Natalia, anul II masterat, „Lobbysmul  Instrument de 
promovare a intereselor” (Coordonator ştiinţific: dr. hab. prof. univ. 
Natalia BURLACU); 

 GROSU Timur, anl III, „Планирование в управлении персоналом” 
(Coordonator ştiinţific: lector-superior,  Nina PESTUŞCO); 

 OLEINICENCO Polina, anul III, „Условия и факторы 
возникновения и развития управления персоналом как 
профессиональной деятельности” (Coordonator ştiinţific: lector-
superior,  Nina PESTUŞCO); 
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 PAHOMOVA Olga, anul III, „Оценка эффективности 
мотивационной системы в организации” (Coordonator ştiinţific: 
lector-superior,  Nina PESTUŞCO); 

 PETROVICI Natalia, anul III, „Основной механизм повышения 
эффективности управления производством” (Coordonator ştiinţific: 
lector-superior,  Nina PESTUŞCO); 

 ŞPORTAC Tatiana, anul III, „Стили и методы руководства на 
предприятии” (Coordonator ştiinţific: lector-superior,  Nina 
PESTUŞCO); 

 SÎRGHI Elena, anul III, „Методы формирования и развития 
корпоративной культуры в организации” (Coordonator ştiinţific : dr. 
conf. univ, Olga BLAGORAZUMNAIA); 

 DRIBNII Anastasia, anul III, „Персонал как объект и важнейший 
ресурс управления в организации” (Coordonator ştiinţific : dr. conf. 
univ, Olga BLAGORAZUMNAIA); 

 CARAMAN Diana, anul II, „Методы управления персоналом в 
организации”  (Coordonator ştiinţific : dr. conf. univ, Olga 
BLAGORAZUMNAIA); 

 STOIANOV Dumitru, anul II, „Оценка управленческой 
деятельности руководителя” (Coordonator ştiinţific : dr. conf. univ, 
Olga BLAGORAZUMNAIA); 

 BRANAŞCO Tatiana, anul II, „Характеристика мотивационной 
системы в организации”  (Coordonator ştiinţific : dr. conf. univ, Olga 
BLAGORAZUMNAIA); 

 SÎTNIC Natalia, anul II, „Постановка целей и организационное 
планирование в организации” (Coordonator ştiinţific : dr. conf. univ, 
Olga BLAGORAZUMNAIA); 

 MELINICIUC Natalia, anul II, masterat, „Задачи и проблемы 
матричной структуры организации” (Coordonator ştiinţific : dr. conf. 
univ, Olga BLAGORAZUMNAIA); 

 AKKERMAN Eduard, anul II, masterat, „Поведенческий аспект 
управленческих решений” (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ, 
Olga BLAGORAZUMNAIA); 

 VASILCOV  Alina, anul II, masterat, „Managementul administrării 
publice – concept, teorie, evoluţie”, (Coordonator ştiinţific: dr. hab. 
prof. univ. Natalia BURLACU); 

 BRANAŞCO Tatiana, anul II, „Стратегический анализ 
организационной среды Республике Молдова – важная задача при 
созданий и развития предприятии” (Coordonator ştiinţific: lector-
magistru,  Lilia TARANENCO); 
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 JELEAZCOVA Irina, anul II,  „Влияние ПЭСТ факторов на 
деятельности предприятии Республике Молдова” (Coordonator 
ştiinţific: lector-magistru,  Lilia TARANENCO); 

 BUDAC Ecaterina, anul III, „Beneficiile întreprinderii în urma 
orientării spre responsabilitatea socială” (Coordonator ştiinţific: lector-
magistru,  Lilia TARANENCO); 

 BABAN Cristina, anul IV, frecvenţă redusă „Managementul achiziţiilor 
publice în Republica Moldova” (Coordonator ştiinţific: lector-magistru,  
Lilia TARANENCO); 

 SPRÎNCEANĂ Ana, anul II, „Organele publice locale şi centrale din 
Republica Moldova” (Coordonator ştiinţific: lector-magistru,  Lilia 
TARANENCO); 

 MACOVEI Larisa, anul II, „Procedura desfăşurării tranzacţiilor publice 
în Republica Moldova- avantaje şi dezavantaje” (Coordonator ştiinţific: 
lector-magistru,  Lilia TARANENCO); 

 BUGA (BOLŞOI) Ana, anul III, „Integrarea şi adaptarea profesională: 
conţinut, natură, programe şi metode de integrare profesională” 
(Coordonator ştiinţific: lector-magistru, Adriana BUZDUGAN); 

 MACOVEI Natalia, anul I masterat, „Antreprenoriatul feminin: 
fenomenul Working Girl” (Coordonator ştiinţific: lector-magistru, 
Adriana BUZDUGAN); 

 POPOVICI Cristian, anul III, „Perfecţionarea proceselor 
comunicaţionale în organizaţie” (Coordonator ştiinţific: lector-
magistru,  Stela EFROS); 

 SÎRBU Nicolae, anul III, „Metodele de adoptare a decizei: avantaje şi 
dezavantaje” (Coordonator ştiinţific: lector-superior, Iulia 
DRAGALIN); 

 COSTIN Diana, anul III, „Etape şi bariere în implimentarea sistemelor 
de management al calităţii” (Coordonator ştiinţific: lector-superior, 
Iulia DRAGALIN ); 

 GUZUN Veronica, anul III, „Optimizarea lucrului de recrutare, 
selecţie, adoptarea profesională a personalului întreprinderii” 
(Coordonator ştiinţific: lector-superior, Iulia DRAGALIN ); 

 BUZDUGAN Adriana, anul II doctorat, „Serviciile publice în 
administraţia publică” (Coordonator ştiinţific: dr. hab. prof. univ. 
Natalia BURLACU); 

 TCACI Caralina „Diagnosticarea subsistemului metodologic în 
coonvtextul viabilităţii manageriale a întreprinderii” drd.ASEM, Bălţi, 
(Coordonator ştiinţific: dr. hab. prof. univ. Natalia BURLACU); 

 BALAMACI Dan, anul II doctorat, România. „Aplicarea 
managementului integrat în gestiunea complexelor regionale de porturi 
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şi terminale” (Coordonator ştiinţific: dr. hab. prof. univ. Natalia 
BURLACU);  

 BOCANETE Oana „Analiza experienţei internaţionale a tendinţelor 
contemporane ale administrării corporative” anul II doctorat, 
(Coordonator ştiinţific: dr. hab. prof. univ. Natalia BURLACU); 
România. 

 FURCILĂ Daniel, România. „Eficientizarea stării economice a 
întreprinderii industriale prin aplicarea sistemului de monitoring” anul 
III doctorat, (Coordonator ştiinţific: dr. hab. prof. univ. Natalia 
BURLACU);  

15:30-16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA MANAGEMENT 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 402/4 

 
Direcţia – Strategii manageriale pentru susţinerea şi dezvoltarea 

antreprenoriatului în Republica Moldova. 
 
Moderatori: Angela CHIŞLARU dr. lector superior 

      Silvia NOHAILÎC, lector-magistru 
      Cristina LACHI, masterandă, anul II 
      Sabina REŞETNIC, anul III 

 
12:00-15:30   Comunicări 
 POPA Stelian, anul III, ASEM, „Riscurile specifice companiilor mici şi 

mijlocii în R.M. şi metodele de gestiune aplicate” (Coordonator 
ştiinţific: doctor, lector-superior Irina CĂLUGĂREANU); 

 MUHA Artiom Igor, anul III, ASEM, „Riscurile în procesul de 
elaborare a misiunilor şi scopurilor companiei” (Coordonator ştiinţific: 
doctor, lector-superior Irina CĂLUGĂREANU); 

 MÎŢU Constantin, anul I masterat, „Managementul alianţelor strategice 
în condiţiile globalizării” (Coordonator ştiinţific: dr. hab. prof. univ. 
Natalia BURLACU); 

 PAŞCHEVICI Ilie, anul I masterat, „Determinarea eficienţei strategiei 
realizate” (Coordonator ştiinţific: dr. hab. prof. univ. Natalia 
BURLACU); 

 COLAC Sergiu, anul III, „Perfecţionarea activităţii de desfacere în 
unităţile economice în condiţiile actuale” (Coordonator ştiinţific: dr. 
hab. prof. univ. Natalia BURLACU); 
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 MORARU Artur, anul III, „Riscurile în afaceri: esenţa, tipuri, surse şi 
metode de evaluare” (Coordonator ştiinţific: dr. hab. prof. univ. Natalia 
BURLACU); 

 GHILAŞCU Cristina, anul III, „Managementul activităţii de desfacere 
a întreprinderii” (Coordonator ştiinţific: dr. hab. prof. univ. Natalia 
BURLACU); 

 SAVCA Dragos, anul III, ASEM, „Riscurile în activitatea financiară a 
unei companii” (Coordonator ştiinţific: doctor, lector-superior Irina 
CĂLUGĂREANU); 

 FETESCU Adriana, anul III, „Problemele şi eficacitatea activităţii 
întreprinderilor de diferite forme organizatorico-juridice” (Coordonator 
ştiinţific: lector-superior,  Nina PESTUŞCO); 

 GARAGA Victoria, anul III, „Metodele organizatorice de producţie în 
cadrul întreprinderii industriale” (Coordonator ştiinţific: lector-
superior,  Nina PESTUŞCO); 

 MUNTEANU Sergiu, anul III, „Influenţa mediului intern şi extern şi 
creşterea unor organizaţii de succes în RM” (Coordonator ştiinţific: 
lector-superior,  Nina PESTUŞCO); 

 TALPA Ina, anul III, „Comunicarea în cadrul IMM-or şi motivarea 
angajaţilor” (Coordonator ştiinţific: lector-superior,  Nina 
PESTUŞCO); 

 FOCŞA Irina, anul III, „Specificul planificării muncii în cadrul 
întreprinderilor din Republica Moldova” (Coordonator ştiinţific: lector-
magistru, Silvia NOHAILÎC); 

 ŢIUNI Marina, anul III, „Căi de eficientizare a producţiei în flux în 
cadrul întreprinderilor autohtone” (Coordonator ştiinţific: lector-
magistru, Silvia NOHAILÎC); 

 CALUGAREANU Elena, anul III, „Importanţa planului de afaceri la 
implementarea strategiei de creştere a întreprinderii moldoveneşti”  
(Coordonator ştiinţific: lector-magistru, Silvia NOHAILÎC); 

 SILIVESTRU Sofia, anul III, „Integrarea responsabilităţii sociale a 
întreprinderii în cadrul companiilor din Republica Moldova” 
(Coordonator ştiinţific: lector-magistru, Silvia NOHAILÎC); 

 BEŞLIU Irina, anul III, „Specificul gestionării personalului în cadrul 
companiilor cu capital mixt din Republica Moldova” (Coordonator 
ştiinţific: lector-magistru, Silvia NOHAILÎC); 

 ZLOBINA Anastasia, anul II, „Стратегия развития через товар – 
практика национальных и международных предприятий” 
(Coordonator ştiinţific: lector-magistru,  Lilia TARANENCO); 
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 STOIANOV Dumitru, anul II, „Выбор эффективной стратегий 
организацией в кризисной экономической ситуации” (Coordonator 
ştiinţific: lector-magistru,  Lilia TARANENCO); 

 FANDEEV Andrei, anul II, „Выроботка стратегии фирмы” 
(Coordonator ştiinţific: lector-magistru,  Lilia TARANENCO); 

 JOSAN Ivan, anul III, ASEM, „Gestiunea riscurilor antreprenoriale” 
(Coordonator ştiinţific: doctor, lector-superior Irina 
CĂLUGĂREANU); 

 PINTEA Cristina, anul III, „Managmentul motivațional ca factor de 
creştere a competitivitatii întreprinderii”, (Conducător ştiinţific: lector-
magistru, Adriana BUZDUGAN); 

 REŞETNIC Sabina, anul III, „Rolul stilului managerial la elaborarea şi 
implimentarea strategiilor întreprinderii” (Coordonator ştiinţific: lector-
magistru, Adriana BUZDUGAN); 

 MIHU Natalia, anul III, „Formarea unei comunicări eficiente în cadrul 
organizaţiilor din Republica Moldova” (Coordonator ştiinţific: lector-
superior, Iulia DRAGALIN); 

 MOROŞAN Maria, anul III, „Închiderea afacerii - încetarea activităţii 
antreprenoriale sau un nou început” (Coordonator ştiinţific: lector-
superior, Iulia DRAGALIN ); 

 REABOI Alina, anul III, „Particularităţile managementului în 
întreprinderile mici şi mijlocii” (Coordonator ştiinţific: lector-magistru,  
Stela EFROS); 

 ŢÎMBAL Alexandru, anul III, „Dezvoltarea spiritului antreprenorial - 
factor determinat în dezvoltarea economică” (Coordonator ştiinţific: 
lector-magistru,  Stela EFROS); 

 LACHI Cristina, anul I, masterat, „Preocupări pe plan naţional şi 
internaţional privind implimentarea unui sistem de management al 
calităţii după standartele ISO 9000.” (Coordonator ştiinţific: dr. hab. 
prof. univ. Natalia BURLACU); 

 BERCO Dina, anul III, „Conflictele şi schimbarea culturii 
manageriale” (Coordonator ştiinţific: lector-magistru, Rodica 
BAIRAC); 

 AMBROS Natalia, anul III, „Etica afacerilor - condiţie a dezvoltării 
unităţii economice.” (Coordonator ştiinţific: lector-magistru, Rodica 
BAIRAC); 

 TARANENCO Lilia, anul I doctorat, „Metodele și tehnicile 
manageriale în întreprinderile mici și mijlocii în condiții de criză” 
(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ, Olga BLAGORAZUMNAIA); 
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 EFROS Stela, anul II doctorat, „Mecanisme de dezvoltare şi susţinere a 
antreprenoriatului contemporan din Republica Moldova” (Coordonator 
ştiinţific: dr. hab. prof. univ. Natalia BURLACU); 

 JUSCU Nicolae Cristian „Metode manageriale ale controlului financiar 
în cadrul firmei”, drd. ULIM, (Coordonator ştiinţific: dr. hab. prof. 
univ. Natalia BURLACU); 

15:30-16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA MARKETING  
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 403/4 

 
Direcţia – Marketingul integrat – motor de accelerare a vânzărilor,         
           de penetrare a pieţei, de recrutare şi fidelizare a clienţilor. 

 
Moderatori: Oleg  MELNIC dr. conf. univ. 
                     Adriana  BUZDUGAN, lector-magistru 
                     Alina VÎNARU, masterandă, anul I 
                     Irina MOŞNOI, anul III 
 
12:00-15:30   Comunicări 
 CEBANU Cristina, anul I masterat, ASEM, „Perspective privind 

ameliorarea reţelelor comerciale pentru produsele alimentare” 
(Coordonator ştiinţific: lector-magistru, Adriana BUZDUGAN); 

 GĂRGĂUN Irina, anul II, UTM, „Studii privind marketingul 
produselor alimentare pe piaţa municipiului Chişinău” (Coordonator 
ştiinţific: lector-magistru, Adriana BUZDUGAN); 

 BANTOŞ Andrei, anul I masterat, ASEM, „Fenomenul CRM în cadrul 
băncii Moldinconbank” (Coordonator ştiinţific: lector-magistru, 
Adriana BUZDUGAN); 

 BANTOŞ Diana, anul I, ASEM, „Legături de interdependenţă între 
finanţele întreprinderii şi instrumentele de marketing” (Coordonator 
ştiinţific: lector-magistru, Adriana BUZDUGAN); 

 DONEA Maria, anul III, „Impactul apariţiei internetului asupra 
dezvoltării marketingului în condiţii de criză” (Coordonator ştiinţific: 
lector-magistru,  Lilia TARANENCO); 

 VÎNARU Alina, anul II masterat, „Impactul tehnicilor de comunicare şi 
negociere asupra profitabilităţii firmei” (Coordonator ştiinţific: dr. conf. 
univ. Oleg MELNIC); 

 MACIUCA Cristina, anul II, „Mărcile şi comportamentul de consum” 
(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. Oleg MELNIC); 
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 CIOBANU Rodica, anul II, „Imaginea - factor important de 
poziţionare a produselor pe piaţă” (Coordonator ştiinţific: dr. conf. 
univ. Oleg  MELNIC); 

 DONOS Inga, anul III, ASEM, „Riscurile în procesul de penetrare într-
un nou segment de piaţă” (Coordonator ştiinţific: doctor, lector-
superior Irina CĂLUGĂREANU); 

 GHIDIRIM Ana, anul III, ASEM, „Riscurile în activitatea de 
marketing al întreprinderilor mici” (Coordonator ştiinţific: doctor, 
lector-superior Irina CĂLUGĂREANU); 

 PLAMADEALA Viorica, anul III, ASEM, „Canalele de distribuţie pe 
piaţa Republicii Moldova – riscuri şi oportunităţi” (Coordonator 
ştiinţific: doctor, lector-superior Irina CĂLUGĂREANU); 

 MUSTEAŢĂ Diana, anul I masterat, „Aplicarea comunicaţiilor 
moderne în procesul prestării servicilor educaţionale” (Coordonator 
ştiinţific: dr. hab. prof. univ. Natalia BURLACU); 

 TURUTA Dmitrii, anul I masterat, „Comunicare electronică: prezent şi 
perspective” (Coordonator ştiinţific: dr. hab. prof. univ. Natalia 
BURLACU); 

 MOŞNOI Irina, anul III, „Publicitatea pe internet” (Coordonator 
ştiinţific: lector-magistru, Adriana BUZDUGAN); 

 PLAMADEALA Maxim, anul II, „Современные направления и 
методы изучения спроса потребителей в маркетинге зарубежных 
компаний” (Coordonator ştiinţific: lector-magistru, Adriana 
BUZDUGAN); 

 PLEŞCA Andrei, anul II masterat, „Marcile si comportamentul de 
consum” (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. Oleg MELNIC); 

 SLUTU Gabriela, anul III, „Cercetările de marketing ale mărfurilor 
produse la înterprindere (Coordonator ştiinţific: lector-magistru, 
Adriana BUZDUGAN); 

 VACULA Inna, anul III, „Comerţul electronic în Republica Moldova” 
(Coordonator ştiinţific: lector-magistru, Adriana BUZDUGAN); 

 PLAMADEALA Ilie, anul III, „Studierea raportului, imaginea 
consumatorului, imaginea produsului” (Coordonator ştiinţific: dr. conf. 
univ. Oleg MELNIC); 

 MATVEI Maxim, anul III, „Locul serviciilor de marketing în cadrul 
înterprinderii Union Fenosa” (Coordonator ştiinţific: lector-superior, 
Iulia DRAGALIN ); 

 MOROI Ghenadii, anul IV, frecvenţă redusă, „Activitatea inovaţională 
şi impactul acesteia asupra dezvoltării întreprinderilor din Republica 
Moldova” (Coordonator ştiinţific: lector-superior, Iulia DRAGALIN ); 
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 BACIU Iulia, anul III, „Efectele funcţionalităţii formelor şi structurilor 
motivaţionale în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova” 
(Coordonator ştiinţific: lector-magistru,  Stela EFROS); 

 GÎTLAN Sergiu, anul III, „Problemele manageriale ale firmelor 
contemporane din Republica Moldova: căi de soluţionare şi 
ameliorare” (Coordonator ştiinţific: lector-magistru,  Stela EFROS); 

 ANTOŞEL Anna, anul III, „Creşterea performanţelor întreprinderii prin 
creşterea calităţii produselor” (Coordonator ştiinţific: lector-magistru,  
Stela EFROS); 

 ŢURCAN Ion, anul II masterat, „Marketingul întreprinderilor mici şi 
mijlocii.” (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. Oleg MELNIC); 

 DUBROVSCHI Iulian, anul II masterat, „Marketingul organizatiilor 
non-profit”(Coordonator ştiinţific:dr. conf. univ. Oleg MELNIC); 

 CARAUŞ  Viorica, anul II masterat, „Poziţionarea produselor pe piaţă 
– elementul mixului de marketing” (Coordonator ştiinţific: dr. conf. 
univ. Oleg MELNIC); 

 BRADU  Radu, anul II masterat, „Costurile calităţii –metoda de 
elaborarea strategiilor” (Coordonator ştiinţific:dr. conf. univ. Oleg 
MELNIC); 

 GHIREV Vladimir, anul II masterat, “Проблемы сопротивления 
переменам и методы их разрешения” (Coordonator ştiinţific: dr. 
conf. univ. Olga BLAGORAZUMNAIA); 

15:30-16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA FRANCOFONĂ 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 336 

 
Direcţia – Perspectives de développement du management moderne dans 

les conditions de la crise économique. 
 

Moderatori: Natalia BURLACU dr. hab. prof. univ. 
                    Iulia DRAGALIN, lector-superior 
                    Dumitru CĂINĂREANU, masterand,  anul I 
                    Cristina ROŞCA, anul III 

 
 12:00-15:30   Comunicări 
 STAVER Alexandru, anul III, ASEM, „Les risques dans l’activité 

économique des entreprises nationales et inernationales” (Coordonator 
ştiinţific: doctor, lector-superior Irina CĂLUGĂREANU); 
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 CĂLUGAREANU Ion, anul III,  „Adapter la stratégie d'innovation de 
l’entreprise au degré de maturité du marché” (Coordonator ştiinţific: 
lector-magistru, Silvia NOHAILÎC); 

 BACIU Alina, anul III, „Cultures, vie des affaires et négociation 
commerciale internationale” (Coordonator ştiinţific: lector-magistru, 
Silvia NOHAILÎC); 

 UNTILA RODICA, anul III, „Le recrutement et la séléction des 
ressources humaines dans les entreprises de la République de Moldova” 
(Coordonator ştiinţific: lector-magistru, Lilia TARANENCO); 

 VLAD Valeriu, anul III, „La structure des ressources humaines” 
(Coordonator ştiinţific: lector-magistru,  Lilia TARANENCO); 

 GRATII Ludmila, anul III, ASEM, „Les risques dans l’activité de 
direction de l’entreprise” (Coordonator ştiinţific: doctor, lector-superior 
Irina CĂLUGĂREANU); 

 ROMAN Olga, anul III, „Les problèmes  et les perspectives du 
développement de marketing direct de la République de Moldova” 
(Coordonator ştiinţific: lector-magistru, Adriana BUZDUGAN); 

 ROŞCA Cristina, anul III, „Les principales acquêtes du  processus de 
développement de nouvelles offres: le concept de nouveau produit” 
(Coordonator ştiinţific: lector-magistru, Adriana BUZDUGAN); 

 SILIVESTRU Tatiana, anul II, „Les nouveaux comportements des 
consommateurs” (Coordonator ştiinţific: lector-magistru, Adriana 
BUZDUGAN); 

 CĂLUGĂREANU Elena, anul III, „Le développement et le 
perfectionnement des ressources humaines” (Coordonator ştiinţific: 
lector-superior, Iulia DRAGALIN); 

 NICHITA Ludmila, anul III, „L’organisation comme système d’aide à 
la décision” (Coordonator ştiinţific: lector-superior, Iulia DRAGALIN); 

 PÎNZARU Andrei, anul III, „La communication des entreprises dans le 
domaine de la responsabilité” (Coordonator ştiinţific: lector-superior, 
Iulia DRAGALIN); 

 CĂINĂREANU Dumitru, anul I, masterat, „L’assurance de la 
compétitivité sur le marché mondiale” (Coordonator ştiinţific: lector-
superior, Iulia DRAGALIN); 

 MERLAN Olga, anul II, „Le management de la carrière des ressources 
humaines – le désire de réalisation professionnelle de tous les jeunes ” 
(Coordonator ştiinţific: lector-superior, Iulia DRAGALIN); 

 OPREA Marina, anul III, „Les impacts organisationnels de 
l’innovation: sources de connaissances” (Coordonator ştiinţific: lector-
magistru,  Stela EFROS); 
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 SECRIERU Mihaela, anul III, „Les gains de l’entreprise résultant de 
l’orientation vers la responsabilité sociale corporative” (Coordonator 
ştiinţific: lector-magistru,  Stela EFROS); 

 LAPTEV Marina, anul I, „Le plan des comptes de l’activité 
économico-financière des entreprises de la République de Moldova” 
(Coordonator ştiinţific: lector-magistru, Lilia TARANENCO); 

 RAILEAN Felicia, anul I, „La caractéristique de la comptabilité de 
organisations de la République de Moldova”(Coordonator ştiinţific: 
lector-magistru,  Lilia TARANENCO); 

 DODON Inga, anul I, „La partie double dans la comptabilité de la 
République de Moldova”(Coordonator ştiinţific: lector-magistru, Lilia 
TARANENCO); 

 CERNEI Dorina, anul I, „Les standards nationaux de la comptabilité – 
avantages et désavantages” (Coordonator ştiinţific: lector-magistru, 
Lilia TARANENCO); 

15:30-16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 107 

 
Direcţia – Mecanizmul de influenţă şi pragul de trecere 

 
Moderatori: Nicolae ŢĂU dr. hab., prof. univ. 
                    Tatiana FONDOS (LUNGU), dr., lector superior 

      Mihai BURUNCIUC, anul II 
 
12:00-15:30   Comunicări 
 EPURAŞ Ovidiu, doctorand, “Problemele ecologice europene” 

(Coordonator ştiinţific: prof. univ., dr. hab. Alexandru GRIBINCEA); 
 GRIBINCEA Corina, masterat IEFS „Rolul turismului cultural şi 

comercial-expoziţional în Relaţiile Economice Internaţionale” 
(Coordonator ştiinţific: prof. univ., dr. hab. Alexandru GRIBINCEA); 

 PETRAŞ Caterina, masterat IRIM, „Rolul OMC in promovarea 
comerţului inaternaţional” (Coordonator ştiinţific: prof. univ., dr. hab. 
Alexandru GRIBINCEA); 

 MOSTOVOI Maria, masterat IRIM, „Analiza comerţului exterior cu 
bunuri şi servicii” (Coordonator ştiinţific: prof. univ., dr. hab. 
Alexandru GRIBINCEA.); 

 DIDRENŢ Alexandru, anul III, „The role of the World Trade 
Organization in the liberalization of international trade” (Coordonator 
ştiinţific: Nicolae ŢÂU, prof. univ., dr. hab. în econ.); 
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 HRENOVA Alexandra, anul III, “The economical relationship between 
the Republic of Moldova and Russian Federation” (Coordonator 
ştiinţific: Nicolae ŢÂU, prof. univ., dr. hab. în econ.); 

 CHIURCEA Alexandr, masterat an.I ULIM, „Теоретические основы 
современной глобализации” (Coordonator ştiinţific: Nicolae ŢÂU, 
prof. univ., dr. hab. în econ.); 

 BERDOS Cristina, masterat an.I ULIM, „Analiza comerţului 
internaţional cu servicii” (Coordonator ştiinţific: Nicolae ŢÂU, prof. 
univ., dr. hab. în econ.); 

 BUBURUZ Nadejda, masterat an.I ULIM, „Transportul 
internaţional(modalităţi de transport, condiţii de transport, contractul de 
transport, plata transportului)” (Coordonator ştiinţific: Nicolae ŢÂU, 
prof. univ., dr. hab. în econ.); 

 CROITORU Natalia, masterat an.I ULIM, „Место международного 
туризма в системе международной торговли услугами” 
(Coordonator ştiinţific: Nicolae ŢÂU, prof. univ., dr. hab. în econ.); 

 LETIUCEAIA Iulia, masterat an.I ULIM, „Мировая торговля 
товарами в условиях глобального кризиса 2008-2010 годов” 
(Coordonator ştiinţific: Nicolae ŢÂU, prof. univ., dr. hab. în econ.); 

 CROITORI Valentina, anul III, „Dezvoltarea micului business în 
industria ospitalităţii: experinţă internă şi externă” (Coordonator 
ştiinţific: Petru ROŞCA, prof. univ., dr. hab.în econ.); 

 BALINA Irina, doctorant, ULIM, „Экономические риски в 
международной банковской деятельности в посткризисных 
условиях” (Coordonator ştiinţific: Iuri CROTENCO, dr. hab. în econ.); 

 CERNOVA Elena, doctorant, ULIM, „Международная торговля 
текстильными изделиями  на этапе выхода из кризиса” 
(Coordonator ştiinţific: Iuri CROTENCO, dr. hab. în econ.); 

 TOLMACEVA Irina, doctorant, ULIM, „Региональные интеграции в 
посткризисный период” (Coordonator ştiinţific: Iuri CROTENCO, dr. 
hab. în econ.); 

 LUPAN Andrei, anul III, “Advanced Technology as a factor of the 
development of national economy in the developing countres” 
(Coordonator ştiinţific: Iosif BELOUS, conf. univ., dr. în econ.); 

 DONICA Galina, an.III UASM, „Investigarea comportamentului 
consumatorilor de produse agricole şi agroalimentare (în baza datelor 
SRL Ost-Nord-Agrocom or. Rezina)” (Coordonator ştiinţific: Rodica 
BURBULEA, lector-superior, dr. în econ.); 

 GURULEA Olga, an. III  UASM, „Studierea pieţei de desfacere a 
produselor întreprinderii „Niv-Impex” SRL (în baza datelor SRL „Niv-
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Impex” r. Nisporeni, s. Şişcani)” (Coordonator ştiinţific: Rodica 
BURBULEA, lector-superior, dr. în econ.); 

 GUC Andrei, anul III, “The role of transnational corporation in the 
development of the international economic relation” (Coordonator 
ştiinţific: Elvira POŞTARU, lector superior); 

 ERMICIOI Nina, anul I, “Modern View of Technological Advance” 
(Coordonator ştiinţific: Nicolae ŢÂU, prof. univ., dr. hab. în econ.); 

 ADAMOVA Alina, anul I, “Invetion and Innovation” (Coordonator 
ştiinţific: Nicolae ŢÂU, prof. univ., dr. hab. în econ.); 

 COZLOV Victor, anul I, “R&D” (Coordonator ştiinţific: Nicolae ŢÂU, 
prof. univ., dr. hab. în econ.); 

15:30-16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA TURISM ŞI SERVICII HOTELIERE 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 501/4 

 
Direcţia – Probleme ale eficienţei dezvoltării turismului internaţional 

 în Republica Moldova 
 
Moderatori: Leonid OSTROFEŢ lector-superior, magistru  
                    Catalina POSTICĂ, anul III 
 
12:00-15:30   Comunicări 
 OSTROFEŢ Leonid, lector-superior, magistru în religie şi turism 

“Dezvoltarea turismului eco-rural în perspectiva integrării europene a 
Republicii Moldova”; 

 ŞVEŢ Ecaterina, doctorand, “Analiza reţelei hoteliere din or.Chişinău“ 
(Coordonator ştiinţific: prof. univ., dr. hab. Alexandru GRIBINCEA); 

 GLADÎŞ Tatiana, doctorand,“Comerţul cu produsele farmaceutice pe 
piaţa Moldovei” (Coordonator ştiinţific: prof. univ., dr. hab. Alexandru 
GRIBINCEA); 

 OSELISKAIA Iulia, masterat USM, „Semnificaţia Castelului de apă 
din Chişinău - ca obiect turistic” (Coordonator ştiinţific: prof. univ., dr. 
hab. Alexandru GRIBINCEA); 

 GODOROJA  Victoria, anul II, “Capadochia şi Pamukkale-obiect de 
atractivitate turistică din Turcia” (Coordonator ştiinţific: prof. univ., dr. 
hab. Alexandru GRIBINCEA); 

 MOGÎLDEA Viorica, anul II, “Muzeul Orsay - obiect de atractivitate 
turistică” (Coordonator ştiinţific: prof. univ., dr. hab. Alexandru 
GRIBINCEA); 
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 GONCEARENCO Tatiana, anul II, “Marea Moartă - obiect de 
atractivitate turistică” (Coordonator ştiinţific: prof. univ., dr. hab. 
Alexandru GRIBINCEA); 

 SINEGUR Andrei, anulII, “Caracteristica reţelei nocturne de distacţii 
pentru tineret din oraşul Chişinău” (Coordonator ştiinţific: prof. univ., 
dr. hab. Alexandru GRIBINCEA); 

 SARACUŢA Nadejda, anul II, “Caracteristica reţelelor de restaurante 
din oraşul Chişinău” (Coordonator ştiinţific: prof. univ., dr. hab. 
Alexandru GRIBINCEA); 

 CEBOTARI Veronica, anul II, “Resurse turistice din Grecia” 
(Coordonator ştiinţific: prof. univ., dr. hab. Alexandru GRIBINCEA); 

 POPESCU Rodica, anul II, “Caracteristica obiectivelor muzeistice de 
atractivitate turistică din Chişinău” (Coordonator ştiinţific: prof. univ., 
dr. hab. Alexandru GRIBINCEA); 

 POLOMARI Irina, anul II, “Caracteristica lanţurilor hoteliere din 
Franţa” (Coordonator ştiinţific: prof. univ., dr. hab. Alexandru 
GRIBINCEA); 

 CHIHAI Irina, anul II, “Caracteristica reţelei hoteliere din oraşul 
Chişinău” (Coordonator ştiinţific: prof. univ., dr. hab. Alexandru 
GRIBINCEA); 

 CIOBANU Grigore, anul III, “Formarea şi dezvoltarea pieţei forţei de 
muncă din industria ospitalităţii şi a turismului” (Coordonator ştiinţific: 
Petru ROŞCA, prof. univ., dr. hab. în econ.); 

 SANDU Cristina, masterat an.I „Turismul şi dezvoltarea economică 
(Coordonator ştiinţific: Silvestru MAXIMILIAN, prof. univ., dr. hab. 
în econ.); 

 TIOSSA Dianna, masterat an.I „Diversitatea produselor turistice- 
element important de motivare a consumatorilor la adoptarea deciziei 
de cumparare” (Coordonator ştiinţific: Silvestru MAXIMILIAN, prof. 
univ., dr. hab. în econ.); 

 BERNADŢCAIA Alexandra, masterat an. I ULIM, „Развитие 
международного туризма в Республике Молдова за 1990-2010 
годы” (Coordonator ştiinţific: Iu. CROTENCO, dr. hab. în econ.); 

 HARTOVSKA Anzhela, „Этапы развития международного туризма 
в системе мировой экономики” (Coordonator ştiinţific: Iu. 
CROTENCO, dr. hab. în econ.); 

 IANENCO Xenia, anul III, IRIM, Место и роль рекламы в системе 
маркетинга в туризме (Coordonator ştiinţific: Iu. CROTENCO, dr. 
hab. în econ.); 
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 MECCARI Irina, anul III, IRIM, Испания как один из ведущих 
потребителей туристических потоков в мире (Coordonator ştiinţific: 
Iu. CROTENCO, dr. hab. în econ.); 

 TULUPOVA Anastasia, anul III, “Место и ролъ рекламы в 
продвижении рекреационного туристского продукта” (Coordonator 
ştiinţific: Iu. CROTENCO, dr. hab. în econ.); 

 BUCUROŞ Olga, anul III, Риски и страхование в туризме 
(Coordonator ştiinţific: Iu. CROTENCO, dr. hab. în econ.); 

 COMARSCAIA Ecaterina, anul III, “Оценка еффективности работы 
санаторно-курортого учрежденяю” (Coordonator ştiinţific: Iu. 
CROTENCO, dr. hab. în econ.); 

 CUJELENCO Nina, anul III, Использование рекламных ресурсов 
при продвижении рекреационного продукта (Coordonator ştiinţific: 
Iu.CROTENCO, dr. hab. în econ.); 

 MASLOVSCAIA Anna, anul III, Состояние и тенденции развития 
туристических центров Молдовы (Coordonator ştiinţific: Iu. 
CROTENCO, dr. hab. în econ.); 

 MULIC Vera, anul III, Взаимодействие органов власти и частного 
предпринимательства в сфере туризме (Coordonator ştiinţific: Iu. 
CROTENCO, prof. univ., dr. hab.); 

 SMIRNOVA Elena, anul III, Современные формы обслуживания 
туристов на предприятиях питания в Молдове (Coordonator 
ştiinţific: Iu.CROTENCO, prof. univ., dr. hab.); 

 TIMCENCO Iulia, anul III, Выставочная деятельность как 
перспективное направление продвижения туристического 
продукта (Coordonator ştiinţific: Iu. CROTENCO, dr. hab. în econ.); 

 PARAMONOVA Ecaterina, masterat an.I ULIM, „Cocтояние и 
тенденции развития глобального международного туристского 
рынка” (Coordonator ştiinţific: Iu. CROTENCO, dr. hab. în econ.); 

 POPLAVSCAIA Alla, masterat an.I ULIM, „Конкурентоспособность 
сферы международного туризма Молдовы” (Coordonator ştiinţific: 
Iu. CROTENCO, dr. hab. în econ.); 

 ŢIBULICA Olga, anul II, “Туроператор как субьект 
туристическщво рынка” (Coordonator ştiinţific: Leonid OSTROFEŢ, 
lector-superior, magistru în religie şi turism); 

 GERGHILIGIU Mihaela, anul II, “Rolul turismului în economia 
naţională” (Coordonator ştiinţific: Leonid OSTROFEŢ, lector-superior, 
magistru în religie şi turism); 

 OBLEAC Mariana, anul III, “Rolul prestaţiilor de servicii în restaurant 
în industria ospitalieră”  (Coordonator ştiinţific: Leonid OSTROFEŢ, 
lector-superior, magistru în religie şi turism); 
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 BRĂGUŢA Ruslan, anul III, “Oportunităţi de dezvoltare în comun a 
turismului în Euroregiunea Siret-Prut –Nistru”  (Coordonator ştiinţific: 
Leonid OSTROFEŢ, lector-superior, magistru în religie şi turism); 

 POSTICĂ Cătălina, anul III, “Promovarea turismului cultural-religios 
în Republica Mildova” (Coordonator ştiinţific: Leonid OSTROFEŢ, 
lector-superior, magistru în religie şi turism); 

 GOLBAN Cristina, anul III, “Conceptul de marketing în industria 
turistică” (Coordonator ştiinţific: Leonid OSTROFEŢ, lector-superior, 
magistru în religie şi turism); 

 ABABII Rodica, anul III, “Strategii de dezvoltare în industria 
ospitalieră în R.Moldova” (Coordonator ştiinţific: Leonid OSTROFEŢ, 
lector-superior,magistru în religie şi turism); 

 ARION Anastasia, anul III ASEM, “Valorificarea experienţei 
internaţionale în domeniul turismului vinicol” (Coordonator ştiinţific: 
Leonid OSTROFEŢ, lector-superior, magistru în religie şi turism); 

 PASCARI Carolina, anul III ASEM, “Posibilităţi de dezvoltare a 
turismului internaţional în Republivca Mildova” (Coordonator 
ştiinţific: Leonid OSTROFEŢ, lector-superior, magistru în religie şi 
turism); 

 CEBOTARI Veronica, masterat II UASM, „Cercetarea imaginii 
produselor întreprinderii SRL "BOMI SERVIS", în rîndul 
consumatorilor” (Coordonator ştiinţific: Rodica BURBULEA, lector-
superior, dr. în econ.); 

 ANTONOVICI Aliona, masterat I ULIM, „Diferenţierea şi 
poziţionarea în cadrul pieţei a serviciului turistic” (Coordonator 
ştiinţific: Rodica BURBULEA, lector-superior, dr. în econ.); 

 IAŢCO Alina, masterat an. I ULIM, „Creşterea şi dezvoltarea 
economiei în condiţiile globalizării” (Coordonator ştiinţific: Rodica 
BURBULEA, lector-superior, dr. în econ.); 

 COCIERU Parascovia, masterat an.I ULIM, „Strategii de dezvoltare a 
sortimentului de produse turistice” (Coordonator ştiinţific: Rodica 
BURBULEA, lector-superior, dr. în econ.); 

 AARMAN Eduard, anul III, “Marketingul de piaţă şi educaţie în 
industria ospitalităţii şi a turismului” (Coordonator ştiinţific: Rodica 
BURBULEA, lector-superior, dr. în econ.); 

 DOLOŞCAN-LUNGU Olga, anul III, “Procesele globalizării din 
industria ospitalităţii şi a tuismului” (Coordonator ştiinţific: Rodica 
BURBULEA, lector-superior, dr. în econ.); 

 GLAVAŢCAIA Natalia, anul III, „Marketingul creativ în industria 
ospitalităţii (restaurante, turism)” (Coordonator ştiinţific: Rodica 
BURBULEA, lector-superior, dr. în econ.); 
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 CONDRAŞOV Aliona, anul III, “Tehnici inovatoare de stimulare a 
cererii în industria ospitalităţii şi a turismului” (Coordonator ştiinţific: 
Elvira POŞTARU, lector superior); 

15:30-16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA FINANŢE 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 502/4 

 
Direcţia – Acivitatea financiară în condiţii de criză 

 
Moderatori: Ana SOLTAN,  lector superior, dr. în economie 
                     Alexei DONŢU, anul III 
 
12:00-15:30   Comunicări 
 CRUDU Carolina, anul II, “Investiţiile străine directe şi rolul lor în 

dezvoltarea economică”  (Coordonator ştiinţific: Tatiana LUNGU, 
lector superior); 

 LUNGU Lilia, anulII, “Climatul investiţional în Republica Moldova” 
(Coordonator ştiinţific: Tatiana LUNGU, lector superior); 

 SPÎNU  Isae, anul I, „Aparatul fiscal în RM.Direcţii primordiale de 
dezvoltare a acestuia” (Coordonator ştiinţific: Ion STURZU, lector 
superior); 

 RÎSCOVAN Sergiu, anul I, „Datoria Publică” (Coordonator ştiinţific: 
Ion STURZU, lector superior); 

 LUNGU Alina, anul I, „Bugetul de Stat” (Coordonator ştiinţific: Ion 
STURZU, lector superior); 

 LISNIC Valeria, anul I, „Taxe locale.Ajustarea lor la Practicile 
Europene” (Coordonator ştiinţific: Ion STURZU, lector superior); 

 GOIMANA Anastasia, anul I, „Resurse financiare  publice direcţionate 
la revitalizarea economiei naţionale” (Coordonator ştiinţific: Ion 
STURZU, lector superior); 

15:30-16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA BĂNCI 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 503/4 

 
Direcţia – Acivitatea bancară în condiţii de criză 

 
Moderatori: Raisa EVSIUKOVA, dr., conf. univ. 
                     Olga ANTONEVICI, anul III 
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12:00-15:30   Comunicări 
 ANDRONIC Inga, anul III. Развитие банковского обслуживания 

частных лиц. (Conducator ştiinţific: dr., conf. univ., Raisa 
EVSIUKOVA);  

 ANTONEVICI Olga, anul III. Банковский рынок как составная 
часть финансового рынка, проблемы и перспективы его развития. 
(Conducator ştiinţific: dr., conf. univ., Raisa EVSIUKOVA); 

 ARMEEVA Alexandra, anul III. Причины и процедуры банкротства 
банков. (Conducator ştiinţific: dr., conf. univ., Raisa EVSIUKOVA); 

 BABAIAN Ecaterina, anul III. Факторы развития молдавского 
рынка банковских платежных  карт. (Conducator ştiinţific: dr., conf. 
univ., Raisa EVSIUKOVA);  

 BONEVA Aliona, anul III. Инвестиционные банковские услуги: 
зарубежный опыт и молдавская практика. (Conducator ştiinţific: dr., 
conf. univ., Raisa EVSIUKOVA);  

 BORTĂ Artiom, anul III. Стратегия развития системы банковского 
регулирования и надзора в РМ. (Conducator ştiinţific: dr., conf. 
univ., Raisa EVSIUKOVA);  

 BULATNICOV Veaceslav, anul III. European Central Bank, its 
functions and operations. (Conducator ştiinţific: dr., conf. univ., Raisa 
EVSIUKOVA); 

 GARŞANOV Evghenii, anul IV. Процентная политика молдавских 
коммерческих банков. (Conducator ştiinţific: dr., conf. univ., Raisa 
EVSIUKOVA);  

 RECICALOVA Alexandra, anul IV. Платежные услуги молдавских 
коммерческих банков. (Conducator ştiinţific: dr., conf. univ., Raisa 
EVSIUKOVA);  

 CARA Anastasia, masterand, anul II. Ликвидность коммерческих 
банков и проблемы управления ею. (Conducator ştiinţific: dr., conf. 
univ., Raisa EVSIUKOVA);  

 DOCTORENCO Evgenia, masterand, anul II. Банковские риски: 
сущность, виды и проблемы управления ими. (Conducator ştiinţific: 
dr., conf. univ., Raisa EVSIUKOVA);  

 BABAIAN Olga, masterand, anul I. Управление платежами при 
безналичных расчетах в современных условиях. (Conducator 
ştiinţific: dr., conf. univ., Raisa EVSIUKOVA).  

 DIDUR Tatiana, anul III, “Birourile de creditare:importanţă pentru 
activitatea eficientă a băncilor” (Coordonator ştiinţific: Ana SOLTAN, 
lector superior, dr. în econ.); 
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 RUSU  Dorina, anul II, „BNM. Şi rolul său în stabilizarea 
macroeconomică” (Coordonator ştiinţific: Ana SOLTAN, lector 
superior, dr. în econ.); 

 DODON Toader, anul II, “Franchiza în RM” (Coordonator ştiinţific: 
Ana SOLTAN, lector superior, dr. în econ.); 

 PODGOREŢ Nicolae, anul II, “Metode de evaziune fiscală şi căi de 
combatere” (Coordonator ştiinţific: Ana SOLTAN, lector superior, 
dr.în econ.); 

 GAMURARI Cristina, anul II, “Riscurile în plăţile internaţionale şi 
metode de diminuare” (Coordonator ştiinţific: Ana SOLTAN, lector 
superior, dr. în econ.); 

 BOGOS Mihaela, anul II, “Finanţarea agenţilor economici de către 
companiile de leasing” (Coordonator ştiinţific: Ana SOLTAN, lector 
superior, dr. în econ.); 

 CHICU Ariadna, anul II, “Analiza pieţei creditare în RM” 
(Coordonator ştiinţific: Ana SOLTAN, lector superior, dr. în econ.); 

 DODON Inga, anul II, “Posibilităţi de finanţare a businessului mic şi 
mijlociu în RM” (Coordonator ştiinţific: Ana SOLTAN, lector superior, 
dr. în econ.); 

 LAPTEV Marina, anul II, “Strategii de susţinere a investiţiilor în RM” 
(Coordonator ştiinţific: Ana SOLTAN, lector superior, dr. în econ.); 

 MERLAN Olga, anul II, “Problema deficitului bugetar şi a surselor de 
finanţare” (Coordonator ştiinţific: Ana SOLTAN, lector superior, dr. în 
econ.); 

 CEGODARI Anatol, “Forexul-operaţiune netradiţională pe piaţa 
financiară a RM” (Coordonator ştiinţific: Ana SOLTAN, lector 
superior, dr. în econ.); 

 SILVESTRU Tatiana, anul II, “Calamităţile din Japonia-impact asupra 
economiei mondiale” (Coordonator ştiinţific: Ana SOLTAN, lector 
superior, dr. în econ.); 

 GAMURARI Cristina, anul II, “Bursa de la Tokyo şi impactul asupra 
economiei” (Coordonator ştiinţific: Viorica SPEIANU, lector superior); 

 BOGOS Mihaela, anul II, “Rolul pieţei aurului în condiţiile economiei 
de piaţă” (Coordonator ştiinţific: Viorica SPEIANU, lector superior); 

 PODGOREŢ Nicolae, anul II, „Elaborarea şi analiza balanţei de plăţi a 
Republicii Moldova” (Coordonator ştiinţific: Viorica SPEIANU, lector 
superior); 

 ASSAULEAC Anna, anul II, “Международное кредитование и 
финансирование Республики Молдова” (Coordonator ştiinţific: 
Viorica SPEIANU, lector superior); 
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 ŢONCU Ecaterina, anul II, “Activităţile băncilor comerciale efectuate 
în cadrul pieţei de capital” (Coordonator ştiinţific: Viorica SPEIANU, 
lector superior); 

 COJOCARU Victoria, anul III, “Resursele băncilor comerciale: 
particularităţile formării şi gestiunii lor” (Coordonator ştiinţific: Viorica 
SPEIANU, lector superior); 

15:30-16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA CIBERNETICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 601/4 

 
Direcţia – Modele econometrice moderne şi tehnologii informaţionale 

 
Moderatori: Gheorghe MIŞCOI, mc, prof. univ., dr. hab. 
                    Valentina SOCOL, lector superior 
                    Ana BRAN, anul III 
 
12:00-15:30 Comunicări 
 ЕРМИЧОЙ Нина, группа Е16. Развитие инфраструктуры Интернет 

порталов. (Coordonator ştiinţific: Valentina SOCOL, lector superior); 
 ГРЕЧИШНИКОВА Анастасия, Е16. Интернет технологии 

электронных библиотек (Coordonator ştiinţific: Valentina SOCOL, 
lector superior); 

 БУРДЮЖАН Анастасия, Е16. Сравнительный анализ Поисковых 
Интернет систем (Coordonator ştiinţific: Valentina SOCOL, lector 
superior); 

  ИВАНОГЛО Анна, ЛЕСОДЕД Никита, РУЦКАЯ Наталья, группа 
Е16. Электронные базы данных по биоинформатике, 
биоразнообразию, экологии и туризму (Coordonator ştiinţific: 
Valentina SOCOL, lector superior); 

 BRAN Ana, grupa E34. Arhitectura unui sistem de comerţ electronic 
(Coordonator ştiinţific: Valentina SOCOL, lector superior); 

 BRAGA Tatiana, PAKNEHAD Şabnam-Cristina, grupa E34. Portaluri 
internet pentru contabilii şi organele fiscale din RM (Coordonator 
ştiinţific: Valentina SOCOL, lector superior); 

 BRAN Svetlana, grupa E34. Internet portaluri şi politici educaţionale 
(Coordonator ştiinţific: Valentina SOCOL, lector superior). 

 BURUNCIUC Mihai, anul II. Analiza variaţiei într-o distribuţie 
bidimensională (Coordonator ştiinţific: Svetlana COSTAŞ, lector 
superior). 

15:30-16.00 Discuţii, totaluri 
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SECŢIA CONTABILITATE ŞI AUDIT 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 602/4 

 
Direcţia: Organizarea contabilităţii în condiţiile implimentării SIRF 

 
Moderatori: Georgeta MELNIC dr. conf.  univ. 
                     Stela EFROS, lector-magistru 
                     Valerii LOZA, masterand, anul II 
                     Diana AMBROSI, anul III 
 
12:00-15:30   Comunicări 
 GRADINARI Angela, anul III UASM, „Contabilitatea şi analiza 

datoriilor comerciale pe termen scurt” (Coordonator ştiinţific: dr. conf. 
univ. Natalia TCACI); 

 TALCHIV Nadejda, anul III, ASEM, „Organizarea contabilităţii în 
întreprinderile din Republica Moldova  în condiţiile trecerii la SIRF” 
(Coordonator ştiinţific: lector-magistru,  Lilia TARANENCO); 

 AMBROSI  Diana, anul III, „Contabilitatea  stocurilor de materiale şi a 
obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” (Coordonator ştiinţific: 
lector-magistru,  Lilia TARANENCO); 

 BUZA Viorica, anul III, „Raportul de profit şi pierderi: modul de 
întocmire şi prezentarea acesteia” (Coordonator ştiinţific: dr. lector 
superior Angela CHIŞLARU); 

 BURLAC Mariana, anul III, „Taxa pe valoarea adaugată: modul de 
calcul şi contabilitatea acesteia” (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. 
Georgeta MELNIC); 

 BRAGUŢA Anna, anul III, „Constatarea şi contabilitatea veniturilor în 
entităţi economice” (Coordonator ştiinţific: lector-magistru,  Lilia 
TARANENCO); 

 BRAGA Tatiana, anul III, „Constatarea şi contabilitatea cheltuielilor în 
entităţile economice” (Coordonator ştiinţific: dr. lector superior Angela 
CHIŞLARU); 

 BRAN Ana, anul III, „Modul de întocmire şi prezentare a raportului de 
profit, pierderile şi analiza lui” (Coordonator ştiinţific: lector-magistru,  
Lilia TARANENCO); 

 BRAN Svetlana, anul III, „Contabilitatea şi auditul mijloacelor băneşti 
în caserie” (Coordonator ştiinţific: lector-magistru,  Stela EFROS); 

 BRAI Irina, anul III, „Particularităţile metodelor de evidenţă a 
consumurilor de producţie şi de calcul a costului produselor în 
Republica Moldova” (Coordonator ştiinţific: lector-magistru,  Stela 
EFROS); 
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 CELAC Olga, anul III, „Particularităţile contabilităţii importurilor de 
marfuri.” (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. Georgeta MELNIC); 

 CHELMENCIUC Ecaterina, anul III, „Contabilitatea şi auditul 
decontărilor în valută străină” (Coordonator ştiinţific: lector-magistru,  
Lilia TARANENCO); 

 COZLOVSCHI Angela, anul III, „Contabilitatea decontărilor cu 
personalul privind retribuirea muncii” (Coordonator ştiinţific: dr. lector 
superior Angela CHIŞLARU); 

 CUNIŢÎN Elena, anul III, „Constatarea, evaluarea şi contabilitatea 
veniturilor din vînzări a entităţii economice” (Coordonator ştiinţific: dr. 
conf. univ. Georgeta MELNIC); 

 ŢIUPCO Ştefan, anul II, „Metode de calcul a uzurii mijloacelor fixe” 
(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. Georgeta MELNIC); 

 MARDARI Daria, anul III, „Particularităţile contabilităţii mijloacelor 
băneşti” (Coordonator ştiinţific: lector-magistru,  Lilia TARANENCO); 

 PAKNEHAD SABNAM Cristina, anul III, „Bugetarea UAT în vizorul 
Curţii de Conturi” (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. Georgeta 
MELNIC); 

 SĂU Olga, anul III, „Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti: 
modul de întocmire şi prezentare a acesteia” (Coordonator ştiinţific: 
lector-magistru,  Lilia TARANENCO); 

 SOLONARI Irina, anul III, „Contabilitatea şi auditul mijloacelor 
băneşti în conturile curente” (Coordonator ştiinţific: lector-magistru,  
Lilia TARANENCO); 

 SUSANU Cristina, anul III, „Contabilitatea arendei operaţionale a 
mijloacelor fixe” (Coordonator ştiinţific: dr. lector superior Angela 
CHIŞLARU); 

 GRECEIA Natalia, anul II masterat, „Особенности бухгалтерского 
учета в странах англо-саксонской системы (США, Канада, 
Великобритания)” (Coordonator ştiinţific: dr. lector superior Angela 
CHIŞLARU); 

 LOZA Valerii, anul II masterat, „Роль и значение международных 
стандартов финансовой отчетности. Cовет по МСФО” 
(Coordonator ştiinţific: dr. lector superior Angela CHIŞLARU); 

 CEBOTARI Aliona, anul II, „Reflectarea în contabilitate a ieşirii 
mijloacelor fixe” (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. Georgeta 
MELNIC); 

 BACIU Maria, anul II, „Particularităţile calculării şi contabilizării 
amortizării activelor nemateriale” (Coordonator ştiinţific: dr. conf. 
univ. Georgeta MELNIC); 
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 FRUNZĂ Silvia, anul II, „Unele aspecte privind contabilitatea intrării 
mijloacelor fixe” (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. Georgeta 
MELNIC); 

 CEBOTARI Aliona, anul II, „Modul de reflectare în contabilitate a 
ieşirii mijloacelor fixe” (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. Georgeta 
MELNIC); 

 NAICO Ecaterina, anul II, „Particularităţile aplicării metodei 
substituţiei în lanţ în analiza-activităţii economico-financiare” 
(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. Georgeta MELNIC); 

 PIROJOC Alina, anul II, „Particularităţile aplicării metodei bilanţiere 
în practica analitică” (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. Georgeta 
MELNIC); 

 ŢIUPCO Ştefan, anul II, „Utilizarea metodelor calitative de analiză a 
activitaţii economico-finaciare a entităţilor economice” (Coordonator 
ştiinţific: dr. conf. univ. Georgeta MELNIC); 

 DUBIRNAIA Anna, anul III, „Анализ эффективности 
использования ТМЗ и их учет” (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. 
Olga BLAGORAZUMNAIA);  

 DAMASCHINA Maria, anul II, “Учет, анализ и аудит оплаты труда 
в организации” (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. Olga 
BLAGORAZUMNAIA); 

 ASTAFIEVA Olga, anul II, “Учет товаров на предприятии” 
(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. Olga BLAGORAZUMNAIA); 

 PIROGOVA Alexandra, anul II, “Бухгалтерская отчетность 
организации” (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. Olga 
BLAGORAZUMNAIA); 

 CARAMAN Aliona, anul II, “Характеристика систем учета в 
Республике Молдова” (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. Olga 
BLAGORAZUMNAIA); 

 LEVINA Elena, anul II, “Оценка, классификация расходов 
предприятия” (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. Olga 
BLAGORAZUMNAIA); 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
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3.3. FACULTATEA LIMBI STRĂINE ŞI ŞTIINŢE ALE 
COMUNICĂRII 

CATEDRA FILOLOGIE GERMANICĂ 
 

SECŢIA LEXICOLOGIE ŞI TRADUCERE 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 401 

 
Moderatori:   BERNAŢCAIA Linda, anul III, 
                      PODOLIUC Tatiana, dr. conf. 
 
12.00 – 15.30 Comunicări 
 SUDACOVA Svetlana, anul III, Difference in the Meaning of English 

Adjectives with Suffixes –ic and –ical. (Conducător ştiinţific: dr. conf. 
univ. Tatiana PODOLIUC)  

 MORARI Eugenia,anul III, Peculiarities of Australian English. 
(Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. Tatiana PODOLIUC) 

 COVALCIUC Tatiana, anul III, Communicative Phraseological Units 
in English. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. Tatiana PODOLIUC). 

 BERNAŢCAIA  Linda, anul III, Typology of  Development of Proper 
Names in Great Britain and America. (Conducător ştiinţific: dr. conf. 
univ. Tatiana PODOLIUC)  

 MACOVEI Anna, anul III, Epistemic and Deontic Meaning of Modal 
Auxiliaries. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. Tatiana PODOLIUC) 

 MELNIK Irina, anul III, Peculiar Features of  Lexis of Mass Media. 
(Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. Tatiana PODOLIUC) 

 GURZOPA Elena, anul III, The Ways of Negative Evaluation. 
(Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. Tatiana PODOLIUC) 

 MIHALIOVA Anastasia, anul III, Acronyms, Shortenings and 
Compounding in English. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. Tatiana 
PODOLIUC) 

 SOLONARI Diana, anul III, Peculiarities of Translation of 
Colloquialisms. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. Tatiana 
PODOLIUC) 

 FOMINÎH Anastasia, anul III,  A Phraseology of Tourism. (Conducător 
ştiinţific: dr. conf. univ. Tatiana PODOLIUC) 

 CUŞNIR Ana, anul III, Peculiarities of Translation of New Terms in 
the Language of Business. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. Tatiana 
PODOLIUC) 

 COLUN Svetlana, anul III, English Verbals and Peculiarities of Their 
Translation into Russian. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. Tatiana 
PODOLIUC) 
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 ŞULGA Igor, anul III, Specificity of Translation of Parallel 
Constructions from  English into Russian. (Conducător ştiinţific: dr. 
conf. univ. Tatiana PODOLIUC) 

 STARŞAIA Ecaterina, masterand, anul I,  Diachronic Development of 
Law Terms and Their Translation into Romanian and Russian. 
(Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. Tatiana PODOLIUC) 

 BOGACIUC Rodica, masterand, anul II, Linguistic Ways of 
Expressing Attitudes. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. Tatiana 
PODOLIUC) 

 RUSU Natalia, masterand, anul II, Syntactic Features and Norms in 
Australian English. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. Tatiana 
PODOLIUC) 

 STARCOVA Veronica, masterand, anul II, Semantic Fields of Verbs in 
English. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. Tatiana PODOLIUC) 

 LUNGU Elena, masterand, anul II, Ambiguity in English. (Conducător 
ştiinţific: dr. conf. univ. Tatiana PODOLIUC) 

 LEVINSKAIA Nicoleta, masterand, anul II, Translation of English 
Special Terminology. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. Tatiana 
PODOLIUC) 

 ZAICENKO Ludmila, masterand, anul II, The Peculiarities of 
Translation of Medical Terminology Used in Fiction. (Conducător 
ştiinţific: dr. conf. univ. Tatiana PODOLIUC) 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA GRAMATICĂ ŞI TRADUCERE 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 402 

 
Moderatori:   CULEAC Natalia, masterand,  anul II, 
                       CAMENEVA Zinaida, dr.conf. 
 
12.00 – 15.30 Comunicări 
 ANDRIANOV Veaceslav, anul III, Linguistic Translation as an 

Intercultural Communication. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. 
CAMENEVA Zinaida) 

 ULINICI Alexandru, anul III, Language Diplomacy and Its Translation. 
(Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. CAMENEVA Zinaida) 

 ŢURCANU Tatiana, anul III, The Contrastive Study of the English and 
Romanian Sentences in Translation. (Conducător ştiinţific: dr. conf. 
univ. CAMENEVA Zinaida) 
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 BEJINARU Natalia, anul III, The Comparative Analysis of the Lexical 
Transformations in Translation. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. 
CAMENEVA Zinaida) 

 GODOROJA Vladimir, anul III, Translation of Abbreviations from 
Mass-Media. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. CAMENEVA 
Zinaida) 

 CODREANU Sofia, anul III, The Somatic Phraseological Units and 
Their Translation (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. CAMENEVA 
Zinaida) 

 TĂRĂCILĂ Carolina, anul III, The Peculiarities of the Usage of 
Transformations in the Process of Translation of the English Word 
Combinations. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. CAMENEVA 
Zinaida)  

 POPOVICI Elena, anul III, Translation of the Phraseological Units 
Connected by the Element of  “Color”. (Conducător ştiinţific: dr. conf. 
univ. CAMENEVA Zinaida) 

 BOŢU Viorica, anul III, Contrastive Aspects in Translation of the 
English Nominal Idioms. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. 
CAMENEVA Zinaida) 

 BICHIR Vladimir, anul III, British Dialects and Peculiarities of Their 
Translation into Russian. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. 
CAMENEVA Zinaida) 

 MANOL Elena, anul III, Ways of Translating the English Relative 
Clauses in the texts of Fiction. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. 
CAMENEVA Zinaida) 

 ŞTIRBU Marcela, anul III, Metaphorical Terms in Economical Texts 
and Their Translation. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. 
CAMENEVA Zinaida)  

 COSOVAN Olga, anul III, Theological Terminology in the Novel “The 
Da Vinci Code” by Dan Brown. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. 
CAMENEVA Zinaida)  

 VOLOŞCIUC Oxana, masterand, anul II, The English Infinitival 
Constructions and Their Translation into Russian. (Conducător 
ştiinţific: dr. conf. univ. CAMENEVA Zinaida) 

 PROFIR Rita, masterand, anul II, English Complex Object and its 
Translation into Romanian. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. 
CAMENEVA Zinaida) 

 CECÎRLAN Valentina, masterand, anul II, Typology of the Passive 
Voice in English and Romanian. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. 
CAMENEVA Zinaida) 
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 PATLACIUC Valentina, masterand, anul II, Emphasis in English and 
its Translation into Romanian. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. 
CAMENEVA Zinaida) 

 BUGA Cristina, masterand, anul II, Postpositional Adjectival Groups in 
English and Their Translation into Romanian. (Conducător ştiinţific: 
dr. conf. univ. CAMENEVA Zinaida) 

 IONAŞ Veronica, masterand, anul II, The Vocabulary of Short Stories 
Language and its Translation into Romanian. (Conducător ştiinţific: dr. 
conf. univ. CAMENEVA Zinaida) 

 CULEAC Natalia, masterand, anul II, The Vocabulary of the Victorian 
Epoch Fairy Tales and its Translation into Romanian. (Conducător 
ştiinţific: dr. conf. univ. CAMENEVA Zinaida) 

 POSTOLACHI Diana, masterand, anul II, Translation of Set 
Expressions from Different Types of Texts. (Conducător ştiinţific: dr. 
conf. univ. CAMENEVA Zinaida) 

 TACU Aliona, masterand, anul II, Word Order in the Process of 
Translation into Romanian. (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. 
CAMENEVA Zinaida) 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA STILISTICĂ ŞI TRADUCERE 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 403 

 
Moderatori:   CHISILIOVA Olga,  anul III, 
                      AZMANOVA Natalia, lect. super., MA 
                      COLENCIUC Ina, lect. super., MA 
 
12.00 – 15.30 Comunicări 
 COJOCARI Viorica, anul III, Difficulties in Usage of English 

Compound Words. (Conducător ştiinţific: lector superior, MA 
AZMANOVA Natalia) 

 COŞCIUG Cristina, anul III, Comparative Analysis of Poetic Language 
Based on W.  Shakespeare’s Sonnets. (Conducător ştiinţific: lector 
superior, MA AZMANOVA Natalia) 

 VESCU Ana, anul III, The Use of Stylistic Devices in the English 
Press. (Conducător ştiinţific: lector superior, MA AZMANOVA 
Natalia) 

 CHISILIOVA Olga, anul III, Difficulties of Translating 
Telecommunication Terminology. (Conducător ştiinţific: lector 
superior, MA AZMANOVA Natalia) 
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 BULMAGA Tatiana, anul III, Translation Difficulties Related to 
Lexical Stylistic  Devices. (Conducător ştiinţific: lector superior, MA 
AZMANOVA Natalia) 

 BUCŞAN   Ivan, anul III, Minor Types of Lexical Opposition and 
Peculiarities of Their  Translation. (Conducător ştiinţific: lector 
superior, MA AZMANOVA Natalia) 

 ŞTELMAHOVA Liudmila, anul III, Stylistic Inversion in the Novel 
“The Woman in White” by W. Collins. (Conducător ştiinţific: lector 
superior, MA AZMANOVA Natalia) 

 VAROVA Antonina, anul III, Particular Ways of Combining Parts of 
the Utterance in the Novel “Jane Eyre” by Ch. Bronte. (Conducător 
ştiinţific: lector superior, MA AZMANOVA Natalia) 

 MOSTOVAIA Anastasia, anul III, Contextual Translation of English 
Phrasal Verbs from the Novel “The Man of Property” by J.Galsworthy. 
(Conducător ştiinţific: lector superior, MA COLENCIUC Ina) 

 BOŢA Iulia, anul III, Possibilities and Impossibilities of Translation. 
(Conducător ştiinţific: lector superior, MA COLENCIUC Ina) 

 MAZUR Elena, anul III, Strategies of Translation of Phraseological 
Units (based on Specialized Economic Terminology). (Conducător 
ştiinţific: lector superior, MA COLENCIUC Ina) 

 PINEGHINA Zinaida, anul III, Metaphor in the Novel “Theatre” by 
W.S. Maugham. (Conducător ştiinţific: lector superior, MA 
COLENCIUC Ina) 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA  TERMINOLOGIE ŞI TRADUCERE 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 404 

 
Moderatori: CONSTANTINOVA Anastasia ,  anul III, 
                   CHIRDEACHIN Alexei, dr., lector. sup. 
 
12.00 – 15.30 Comunicări 
 AFTEMII Violeta, anul III, Sport Lexis in Press. (Conducător ştiinţific: 

dr., lector superior CHIRDEACHIN Alexei) 
 IORDACHI Tatiana, Electronic Dictionaries and the Efficiency of 

Their Application in Machine Translation. (Conducător ştiinţific: dr., 
lector superior CHIRDEACHIN Alexei) 

 DUBOVCA Jana, anul III, The Characteristic Features of Computer 
Lexis. (Conducător ştiinţific: dr., lector superior CHIRDEACHIN 
Alexei) 
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 CROITOIR Corina, anul III, Main Peculiarities of the Conjunctive 
Mood in English and Romanian. (Conducător ştiinţific: dr., lector 
superior CHIRDEACHIN Alexei) 

 RÎBAC Alisa, anul III, The Functioning of the Indicative Mood in 
English and Romanian. (Conducător ştiinţific: dr., lector superior 
CHIRDEACHIN Alexei) 

 MANEA Lia, anul III, Features of Structure and Semantics of the 
Imperative Mood in English and Romanian. (Conducător ştiinţific: dr., 
lector superior CHIRDEACHIN Alexei) 

 STRÎMBOPOL Cătălina, anul III, Word Play in English and 
Peculiarities of its Translation.(Conducător ştiinţific: dr., lector superior 
CHIRDEACHIN Alexei) 

 PIŞCENCO Tatiana, anul III, The Peculiarities of Transformations in 
Translation. (Conducător ştiinţific: dr., lector superior CHIRDEACHIN 
Alexei) 

 ŞEVŢOVA Liuba, anul III, Productive Types of Word Formation in the 
English Language.(Conducător ştiinţific: dr., lector superior 
CHIRDEACHIN Alexei) 

 CONSTANTINOVA Anastasia, anul III, The Peculiarities of 
Assimilated Loan Words. (Conducător ştiinţific: dr., lector superior 
CHIRDEACHIN Alexei) 

 IVANOVA Svetlana, anul III, Apocope, Aphaeresis, Syncope, 
Contraction: Their Nature and Features of Translation. (Conducător 
ştiinţific: dr., lector superior CHIRDEACHIN Alexei) 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA COGNITIVISTICĂ ŞI TRADUCERE 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 405 

 
Moderatori:   CIUMACENCO Irina, anul III, 
                      STOIANOVA Inga, dr. conf. 
 
12.00 – 15.30 Comunicări 
 DRAGOMIREŢCHI Mariana, anul III, English Ads: Stylistic Features 

and Ways of Translation. (Conducător ştiinţific: dr. conf. 
STOIANOVA Inga) 

 JOSU Diana, anul III, Semantic Fields of “Love” and “Hatred” in 
English Phraseology and Peculiarities of Their Translation into 
Romanian. (Conducător ştiinţific: dr. conf. STOIANOVA Inga) 
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 SBÎRCIOG Irina, anul III, Lexical Means of Expression of Positive 
Emotions in English Prose. (Conducător ştiinţific: dr. conf. 
STOIANOVA Inga) 

 BURDELEA Cristina, anul III, Linguistic Controversy in Canada:  
English versus Frenglish. (Conducător ştiinţific: dr. conf. 
STOIANOVA Inga) 

 RUSNAC Alina, anul III, The Category of Intensification and the 
Means of Its Expression in Modern English. (Conducător ştiinţific: dr. 
conf. STOIANOVA Inga) 

 DUBOVŢEV Alina, anul III, Abbreviations as a Means of Language 
Economy and Expression. (Conducător ştiinţific: dr. conf. 
STOIANOVA Inga) 

 CIUMACENCO Irina, anul III, The Expression of the Concept of   
“Family” in Modern English. (Conducător ştiinţific: dr. conf. 
STOIANOVA Inga) 

 VACARI Sergiu, anul III, Comparative Analysis of Legal Terms in 
English and Romanian.(Conducător ştiinţific: dr. conf. STOIANOVA 
Inga) 

 CONOVALU Cristina, anul III, The Place of Gallicisms in Modern 
English. (Conducător ştiinţific: dr. conf. STOIANOVA Inga) 

 MARÎI Maria, anul III, The Expression of the Concept of “Friendship” 
in Modern English. (Conducător ştiinţific: dr. conf. STOIANOVA 
Inga) 

 ŢURCAN Radmila, anul III, Stylistic Means of Intensification of a 
Certain Feature of a Thing or Phenomenon in the Novel “Sons and 
Lovers” by D.H. Lawrence. (Conducător ştiinţific: dr. conf. 
STOIANOVA Inga) 

 GUZUN Inna, anul III, A Comparative Study of Machine and Man - 
Made TranslationCijacovschi Valentin. (Conducător ştiinţific: dr. 
hab.prof.univ., CIJACOVSCHI Valentin) 

 CIOCHINĂ Nina, anul III, Expression of Gratitude in English and 
Peculiarities of its Translation into Romanian. (Conducător ştiinţific: 
dr. hab.prof.univ., CIJACOVSCHI Valentin) 

 CARAVAEVA Irina, anul III, Grammar Features of English 
Advertising. (Conducător ştiinţific: dr. hab.prof.univ., CIJACOVSCHI 
Valentin)  

 LUPUŞOR Marina, masterand, anul II, Synonymy as Means of 
Expressiveness in the Works of British and American Writers. 
(Conducător ştiinţific: dr. conf. STOIANOVA Inga) 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
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SECŢIA LEXICOLOGIE, GRAMATICĂ, STILISTICĂ 
 ŞI TRADUCERE GERMANĂ 

16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 406 
 

Moderatori:   SULIMA Irina, anul III, 
                      KRIVOTUROV Iurii, dr. conf.  
 
12.00 – 15.30 Comunicări 
 SULIMA Irina, anul III, Kontrastive Typologie der Verbbildung im 

Deutschen und Rumănischen. (Conducător ştiinţific: lector superior, 
MA, BEJENUŢA Natalia) 

 VOLOVEI Ana, anul III, Falsche Freunde des Dolmetschers. Anhand 
der deutschen und rumanischen Sprache. (Conducător ştiinţific: lector 
superior, MA, BEJENUŢA Natalia) 

 DABIJA Irina, anul III, Allegorie in der deutschen Literatur. 
(Conducător ştiinţific: lector superior, MA, BEJENUŢA Natalia) 

 CONDREA Alexandru, anul III, Linguistische Strategien in 
Konfliktsituationen. (Conducător ştiinţific: lector superior, MA, 
LISNIC Aliona) 

 VOLOVEI Radu, anul III, Konjunktiv im Deutschen und Rumanischen. 
Bildung, Bedeutung, Funktion. (Conducător ştiinţific: lector superior, 
MA, LISNIC Aliona) 

 JEREP Maria, anul III, Lexical- semantische Analyse der Übersetzung 
von medizinisch- kosmetischen Termini. (Conducător ştiinţific: lector 
superior, MA, LISNIC Aliona) 

 HODINITU Vladimir, anul III, Feststellung von lexical-semantischen 
Erscheinungen, die die schriftliche Fachübersetzung beeinflüssen. 
(Conducător ştiinţific: lector superior, MA, LISNIC Aliona) 

 CAUŞ Silvia, anul III, Semantisch-strukturelle Änlichkeiten und 
Unterschiede des Originals und der Übersetzung. Anhand der 
deutschen schöngeistigen Literatur. (Conducător ştiinţific: dr. conf. 
univ. KRIVOTUROV Iurii) 

 EŞANU Elena, anul III, Romanisch-germanisches Perfekt. Struktur, 
Bedeutung und Funktion anhand der schöngeistigen Literatur 
(Übersetzungsaspekte). (Conducător ştiinţific: dr. conf. univ. 
KRIVOTUROV Iurii) 

 DOBREA Oleg, anul III, Die lexicalische Intervention in die deutsche 
Sprache. Anhand der publizistischen Texte. (Conducător ştiinţific: dr. 
conf. univ. KRIVOTUROV Iurii) 
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 SCUTARI Ala, anul III, Stilistische Mittel und ihre Funktionen in 
Erzählungen der deutschen Schriftsteller. (Conducător ştiinţific: dr. 
conf. univ. KRIVOTUROV Iurii) 

 MOROŞANU Ala, anul III, Strukturell-inhaltliche Aspekte der 
Kriminalromane von deutschen Sriftstellern. (Conducător ştiinţific: dr. 
conf. univ. KRIVOTUROV Iurii) 

 MARIAN Elena, anul III, Adäquatheit und Inadäquqtheit der 
Übersetzungen von Kino-und Videofilmen. (Conducător ştiinţific: dr. 
conf. univ. KRIVOTUROV Iurii) 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA LIMBA ENGLEZĂ APLICATĂ 
 /Drept, Ştiinţe Economice, Jurnalism, Psihologie/ 

16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 213 
 

Moderatori:   CEMÎRTAN Mihaela, anul I, Facultatea  Ştiinţe Economice 
                      DIMO Olga, lect. super., MA 
 
12.00 – 15.30 Comunicări 
 ŞPAC Vadim, an. I, Facultatea Drept. Punishment should fit the crime. 

(Conducător ştiinţific: lect. super., MA, RIVENCO Rodica ) 
 CIOCHINA Daniela, an.I,  Facultatea Inginerie. How colours affect our 

life. (Conducător ştiinţific: lect. super., MA, RIVENCO Rodica ) 
 JENUNCHI Eugeniu, an.I, Facultatea Ştiinţe Economice. Mihai 

Eminescu: poet and economist. (Conducător ştiinţific: lect. super., MA,  
DIMO  Olga) 

 CEMÎRTAN Mihaela, an.I, Facultatea Ştiinţe Economice. Forms and 
causes of inflation as an economic phenomenon. (Conducător ştiinţific: 
lect. super., MA,  DIMO Olga) 

 BLOŞENCO Andrei, an.I, Facultatea Ştiinţe Econimice. International 
Bank for Reconstruction and Development. (Conducător ştiinţific: dr., 
lect. super., MA,  CERNENCO Elena)  

 HOLOSTENCO Stas, an. I, Facultatea Ştiinţe Econimice. European 
Investment Bank. (Conducător ştiinţific: dr., lect. super., MA,  
CERNENCO Elena) 

 CRASILOVA Ecaterina, an. I, Facultatea Limbi Străine şi Stiinţe ale 
Comunicării.  Creative advertisements around the world. (Conducător 
ştiinţific: lect. asist., MA,  STARODUB Diana)  

 VIŞTAC Andrei an. I, Facultatea Limbi Străine şi Stiinţe ale 
Comunicării.  Gestures and language. (Conducător ştiinţific: lect. asist., 
MA,  STARODUB Diana) 
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 MARIAN Tatiana, an. I, Facultatea Biomedicină şi Ecologie. Why 
smoking is dangerous for people. (Conducător ştiinţific: lect. asist., 
MA, RUSU Alexandra) 

 TARASENCO Ecaterina, an. I, Facultatea Biomedicină şi Ecologie. 
Water – the ally of a healthy body. (Conducător ştiinţific: lect. asist., 
MA, RUSU Alexandra)  

 CERÎ Dina an. I, Facultatea Inginerie şi Informatică. Translation as a 
Psychological Process. (Conducător ştiinţific: lect. asist., MA, 
BOLFOSU ANDREI).  

 LUNGU Iraida  an. I, Facultatea Drept. Crime. Causes and Nature of 
Crime. (Conducător ştiinţific: lect. asist., MA, RIVENCO Rodica) 

 MALCOCI Daniela an. I, Facultatea Drept. Moldova and European 
Community. (Conducător ştiinţific: lect. asist., MA, RIVENCO 
Rodica) 

 TRIFAN Ina an. I, Facultatea Drept. New time – new crimes. 
(Conducător ştiinţific: lect. asist., MA, RIVENCO Rodica) 

 COMANICI Cristina an. I, Facultatea Drept. Law enforcement in 
Moldova. (Conducător ştiinţific: lect. asist., MA, RIVENCO Rodica) 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA LIMBA ENGLEZĂ APLICATĂ /Design/ 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 335 

 
Moderatori: DOLINSCHI Maxim, an. I, Facultatea Inginerie şi    

Informatică, sp. Design. 
                       RIVENCO RODICA, lector, MA 
 
12.00 – 15.30 Comunicări 
 DOLINSCHI Maxim, an. I, Facultatea Inginerie si Informatica, sp. 

Design. Fabrics in Interior Design Decoration. (Conducător ştiinţific: 
lect. asist., MA, RIVENCO Rodica); 

 SAJINA Irina, an. I,  Facultatea Inginerie si Informatica, sp. Design. 
Functional Fantasy in Interior Decoration . (Conducător ştiinţific: lect. 
asist., MA, RIVENCO Rodica); 

 URSUL Violeta, an. I, Facultatea Inginerie si Informatica, sp. Design. 
Lightening in  Decoration . (Conducător ştiinţific: lect. asist., MA, 
RIVENCO Rodica); 

 MIHAILENCO Igor, an. I, Facultatea Inginerie si Informatica, sp. 
Design. Gothic Interior Design Style as a Mystyical Charm. 
(Conducător ştiinţific: lect. asist., MA, RIVENCO Rodica); 
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 BIVOL MARIA, an. I, Facultatea Inginerie si Informatica, sp. Design. 
Feng Shui Interior Design  (Conducător ştiinţific: lect. asist., MA, 
RIVENCO Rodica); 

 COROPCEANU  Denis, an. I, Facultatea Inginerie si Informatica, sp. 
Design. High Tech (Conducător ştiinţific: lect. asist., MA, RIVENCO 
Rodica); 

 CHICIUC Ecaterina, an. I, Facultatea Inginerie si Informatica, sp. 
Design. Hippy style elements in decorating. (Conducător ştiinţific: lect. 
super., MA, RIVENCO Rodica ); 

 MÎZZA Svetlana an. I,  Facultatea Inginerie si Informatica, sp. Design. 
Romantic Style of Clothing. (Conducător ştiinţific: lect. super., MA, 
RIVENCO Rodica ); 

 ROMAN Adriana, an. I, Facultatea Inginerie si Informatica, sp. Design. 
Classic Style of Clothing. (Conducător ştiinţific: lect. super., MA, 
RIVENCO Rodica ); 

 CREŢU Doina an. I, Facultatea Inginerie si Informatica, sp. Design. 
Casual style. (Conducător ştiinţific: lect. super., MA, RIVENCO 
Rodica ); 

 NENICEAS INNA an. I, Facultatea Inginerie si Informatica, sp. 
Design. American Furniture Styles. (Conducător ştiinţific: lect. super., 
MA, RIVENCO Rodica ); 

 CUDACOVA Jana an. I, Facultatea Inginerie si Informatica, sp. 
Design. Traditional Furniture Style. (Conducător ştiinţific: lect. super., 
MA, RIVENCO Rodica ); 

 TUPALOVA Anastasia an. I, Facultatea Inginerie si Informatica, sp. 
Design.  Furniture for Minimalis Interior Design  (Conducător ştiinţific: 
lect. super., MA, RIVENCO Rodica ); 

 CUNDEVA Emma an. I, Facultatea Inginerie si Informatica, sp. 
Design. Scandinavian Design Furniture and Decoration. (Conducător 
ştiinţific: lect. super., MA, RIVENCO Rodica ). 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
 

CATEDRA FILOLOGIE ROMANICĂ 
 

SECŢIUNEA PROBLEME DE TRADUCERE SPECIALIZATĂ  
ŞI LITERARĂ 

16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 407 
 
Moderatori :  SCHIN Cristina, anul III 
                      UNTILĂ Victor, conf. univ. dr. 
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12.00 – 15.30 Comunicări 
 SCHIN Cristina, anul III. Les culturèmes – approche comparative 

et culturaliste (Conducător ştiinţific: V. UNTILĂ, conf. univ. dr.). 
 DERENEU Tatiana, anul III. Traduire le religieux – équivalences, 

interférences et différences (Conducător ştiinţific: V. UNTILĂ, 
conf. univ. dr.). 

 BUMBU Diana, anul II masterat. Les procédés techniques dans la 
traduction (français-roumain, roumain-français). (Conducător 
ştiinţific: Z. RADU, conf. univ. dr.). 

 TIOSA Snejana, anul III. La traduction des poésies pour enfants : 
spécificités et difficultés (Conducător ştiinţific: Gh. RÂBACOV, 
lect. sup. drd.). 

 BRÎNZĂ Rodica, anul III. Le phénomène de l’autotraduction dans 
la création poétique francophone de Ana Guţu (Conducător 
ştiinţific: Gh. RÂBACOV, lect. sup. drd.). 

 SUGAC Nicoleta, anul I. La traduction de documents officiels 
(étude de cas en base des traductions effectuées dans les bureaux 
de traduction) (Conducător ştiinţific: Gh. RÂBACOV, lect. sup. 
drd.). 

 UNTU Ana, anul I. Grigore Vieru : poèmes traduits en d’autres 
langues (Conducător ştiinţific: Gh. RÂBACOV, lect. sup. drd.). 

 BONDARI Ana, anul I. La traduction poétique – activité aux 
multiples dimensions (Conducător ştiinţific: Gh. RÂBACOV, lect. 
sup. drd.). 

 LEORDA Constanţa, anul I. Survol historique de la traduction 
littéraire en République de Moldavie (Conducător ştiinţific: Gh. 
RÂBACOV, lect. sup. drd.). 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIUNEA DIFICULTĂŢI GRAMATICALE ÎN TRADUCERE 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 408 

 
Moderatori : NEGURĂ Iuliana, masterandă anul II 
                     RÂBACOV Ghenadie, lect. sup. drd. 
 
12.00 – 15.30 Comunicări 

 NEGURĂ Iuliana, anul II masterat. Nature morphologique des 
modalisateurs qui suggèrent de différentes valeurs aux formes 
temporelles de l’indicatif (Conducător ştiinţific: Z. ZUBCU, conf. 
univ. dr.). 
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 BALŢATU Păuniţa, anul III. Degrés d’intensité des adjectifs et 
contrastivité (Conducător ştiinţific: Z. ZUBCU, conf. univ. dr.). 

 ROMAN Tatiana, anul I masterat. Types de protases introduites 
par les connecteurs « qui », « que », « où », « d’où » (Conducător 
ştiinţific: Z. ZUBCU, conf. univ. dr.). 

 PAŞA Ina, anul I masterat. Les modalisateurs qui suggèrent de 
différentes valeurs aux formes temporelles du subjonctif 
(Conducător ştiinţific: Z. ZUBCU, conf. univ. dr.). 

 BANICA Dorina, anul I. Le processus de traduction et les faux-
amis (Conducător ştiinţific: Gh. RÂBACOV, lect. sup. drd.). 

 CARP Mariana, anul I. Les erreurs grammaticales en traduction 
automatique (Conducător ştiinţific: Gh. RÂBACOV, lect. sup. 
drd.). 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIUNEA LITERATURĂ COMPARATĂ ŞI INTERCULTURALITATE 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 337 

 
Moderatori: CHISTOL Veronica, studentă anul III 
                     MANOLI Ion, prof. univ., dr. hab. 
 
12.00 – 15.30 Comunicări 

 CHISTOL Veronica, anul III. Analyse, interprétation et exégèse 
d’un texte poétique de la poésie moderne (Conducător ştiinţific: I. 
MANOLI, prof. univ., dr. hab.). 

 LUJANSCAIA Olga, anul III. Elle avait un nom d’oiseau : Edith 
Piaf entre la réalité et la vie critique (Conducător ştiinţific: I. 
MANOLI, prof. univ., dr. hab.). 

 GRIŢCO Tamara, anul III. Pourquoi on lit, on cite, on étudie Ch. 
Baudelaire aujourd’hui (Conducător ştiinţific: I. MANOLI, prof. 
univ., dr. hab.). 

 COJOCAR Ecaterina, anul III. La boème et l’art dans le roman 
français (Conducător ştiinţific: E. PRUS, prof. univ., dr. hab.). 

 MUDRIC Margareta, anul III. La femme dans l’univers des arts 
(Conducător ştiinţific: E. PRUS, prof. univ., dr. hab.) 

 ZABULICA Mariana, anul I. La promotion du multilinguisme au 
sein de l’Union Européenne (Conducător ştiinţific: Gh. 
RÂBACOV, lect. sup. drd.). 

 PANCU Livia, anul I. Les poèmes de Charles Baudelaires: étude 
comparative de plusieurs traductions (français-roumain). 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
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SECŢIUNEA TERMINOLOGIE ŞI LEXICOLOGIE 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 614 

 
Moderatori: STOG Rodica, masterandă anul II 
                     RADU Zinaida, conf. univ. dr. 
 
12.00 – 15.30 Comunicări 

 LEORDA Natalia, anul III. Les mots composés dans le cadre des 
phraséologismes (Conducător ştiinţific: Z. RADU, conf. univ. dr.). 

 EŞANU Ana, anul III. La traduction au niveau du discours 
(Conducător ştiinţific: Z. RADU, conf. univ. dr.). 

 STOG Rodica, anul II masterat. Termes linguistiques. Rapports 
lexico-sémantiques. Moyens de traduction. (Conducător ştiinţific: 
Z. RADU, conf. univ. dr.). 

 BOSTAN Stela, anul II masterat. Les suffixes dans la formation 
des termes linguistiques. (Conducător ştiinţific: Z. RADU, conf. 
univ. dr.). 

 BUJOR Liliana, anul III. L’emprunt et la néologie dans la 
terminologie du droit communautaire (Conducător ştiinţific: L. 
HOMETKOVSKI, conf. univ. ad-interim, dr.). 

 VASILENCO Natalia, anul III. Paricularités de la traduction du 
texte juridique. Le cas de l’acquis communautaire. (Conducător 
ştiinţific: L. HOMETKOVSKI, conf. univ. ad-interim, dr.). 

 MÎNZATU Dan, anul III. Le lexique à charge culturelle 
(Conducător ştiinţific: Z. RADU, conf. univ. dr.) 

 ILINIŢCHI Mihaela, anul I. Le français quebecois parlé vs. le 
francais parlé en France (Conducător ştiinţific: Gh. RÂBACOV, 
lect. sup. drd.). 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA JURNALISM 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 308 

 
Moderatori: Ana NICOLENCO-HODINITU, anul III; 
                    Dumitru MAXIM, lector superior.  
 
12.00 – 15.30 Comunicări 

 Lilia BLAJINSCHI, anul III, Jurnalismul de investigaţie 
transfrontalier. Studiu de caz multiplu. (Conducător ştiinţific: 
Olga CEAGLEI, lector) 
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 Irina CAZACU-DODICĂ, anul III, Evoluţia genurilor 
jurnalistice în presa moldovenească în perioada de tranziţie. 
(Conducător ştiinţific: Dumitru MAXIM, lector superior) 

 Doina CAZACU, anul III, Locul şi rolul jurnalistului în 
sistemul mass-media. (Conducător ştiinţific: Olga CEAGLEI, 
lector) 

 Ana CELPAN, anul III, Profesiunea de jurnalist în epoca 
revoluţiei digitale. (Conducător ştiinţific: Dumitru MAXIM, 
lector superior) 

 Cristina MAMEI , anul III, Editorialul ca gen jurnalistic. 
Studiu de caz: la alegere. (Conducător ştiinţific: Alexandru 
BOHANŢOV, conf. univ., dr.) 

 Lucia MUNTEANU, anul III, Particularităţile comunicării 
radiofonice. Studiu de caz: la alegere. (Conducător ştiinţific: 
Dumitru MAXIM, lector superior) 

 Ana NICOLENCO-HODINITU, anul III, Valori şi nonvalori 
în presa scrisă din RM. (Conducător ştiinţific: Victoria 
BULICANU, lector superior) 

 Natalia PÎRGARI, anul III, Sursele jurnalismului radio. Studiu 
de caz. (Conducător ştiinţific: Ludmila LAZĂR, conf. univ., 
dr.) 

 Olga ROMAN, anul III, Reality show-ul ca fenomen al 
culturii postmoderne. (Conducător ştiinţific: Alexandru 
BOHANŢOV, conf. univ., dr.) 

 Anna RUSU, anul III, Творческий портрет тележурналиста 
(по выбору). (Conducător ştiinţific: Ludmila LAZĂR, conf. 
univ., dr.) 

 Svetlana VICOL, anul III, Presa scrisă în contextul noilor 
tehnologii informaţionale. (Conducător ştiinţific: Dumitru 
MAXIM, lector superior) 

 Adrian STELEA, anul III, Genurile documentarului TV din 
perspectivă comparativă. (Conducător ştiinţific: Alexandru 
BOHANŢOV, conf. univ., dr.) 

 Cristina VÎRLAN, anul III, Cenzura în presă. Modalităţi vechi 
şi noi de aplicare a acesteia. (Conducător ştiinţific: Victoria 
BULICANU, lector superior) 

 Corina CODA, anul III, Comunicarea cinematografică şi 
comunicarea televizată (aspecte comparate). (Conducător 
ştiinţific: Alexandru BOHANŢOV, conf. univ., dr.) 
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 Violeta BRAGA, anul III, Televiziunea publică. Experienţe 
internaţionale şi realităţi autohtone. (Conducător ştiinţific: 
Victoria BULICANU, lector superior) 

 Maxim BELOCUR, anul III, Освещение приднестровского 
конфликта в печатных СМИ. (Conducător ştiinţific: Ludmila 
LAZĂR, conf. univ., dr.) 

 Andrei BURDUJA, anul III, Фоторепортаж: специфика и 
практика. (Conducător ştiinţific: Dumitru MAXIM, lector 
superior) 

 Elena POLEVAIA, anul III, СМИ и их роль в 
межнациональных отношениях (на примере РМ). 
(Conducător ştiinţific: Ludmila LAZĂR, conf. univ., dr.) 

 Constantin BULGAR, anul III, Новости в газете 
«Независимая Молдова». Особенности сбора, обработки и 
подачи информации. (Conducător ştiinţific: Janna 
SEVERINOVA, dr.) 

 Andrei BULGAC, anul III, Способы воздействия на 
общественное мнение в телевизионных материалах, 
посвященных политической жизни. (Conducător ştiinţific: 
Janna SEVERINOVA, dr.) 

 Sandu MARIN, anul III, Discursul televizual în emisiunea de 
tip artistic. Studiu de caz (Conducător ştiinţific: Alexandru 
BOHANŢOV, conf. univ., dr.) 

15.30 – 16.00 Discuţii 
 

SECŢIA RELAŢII PUBLICE ŞI PUBLICITATE 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 309 

 
Moderatori: Zinaida NEZNAICO, anul III; 
                    Valentin BALAN, lector superior;  
 
12.00 – 15.30 Comunicări 

 Natalia SCRELEA, anul III, Comunicarea nonverbală şi 
interculturalitatea. Studiu de caz. (Conducător ştiinţific: 
Ludmila LAZĂR, conf. univ., dr.) 

 Silviana TOMŞA-SURUCEANU, anul III, Proliferarea kitsch-
ului  în publicitatea stradală. (Conducător ştiinţific: Ludmila 
LAZĂR, conf. univ., dr.)  

 Aurelia LAVRINOV, anul III, Caricatura ca instrument al 
imaginii politice. (Conducător ştiinţific: Valentin BALAN, 
lector superior) 
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 Zinaida NEZNAICO, anul III, Influenţa televiziunii şi a 
cinematografului asupra evoluţiei RP. (Conducător ştiinţific: 
Valentin BALAN, lector superior) 

 Ecaterina ŢURCANU, anul III, Activitatea specialistului de 
RP, între teorie şi practică. (Conducător ştiinţific: Valentin 
BALAN, lector superior) 

 Denis NICOLENCO, anul III, Роль музыкальных изданий и 
их влияние на массовую аудиторию. (Conducător ştiinţific: 
Ludmila LAZĂR, conf. univ., dr.) 

 Natalia SOCOLOVA-BELOUSOVA, anul III, Методы 
продвижения бренда в сфере моды. (Conducător ştiinţific: 
Valentin BALAN, lector superior) 

 Ecaterina KOSTOVA, anul III, Освещение межличностных 
конфликтов в печатных СМИ. (Conducător ştiinţific: 
Ludmila LAZĂR, conf. univ., dr.) 

 Olga CHIM, anul III, Коммуникации в структуре 
формирования успешной карьеры. (Conducător ştiinţific: 
Ludmila LAZĂR, conf. univ., dr.) 

 Marina PANOVA, anul III, Виды общения молодежи с 
ограниченными возможностями. (Conducător ştiinţific: 
Ludmila LAZĂR, conf. univ., dr.) 

 Maria CUDREAVŢEVA, anul III, Методы и формы 
деятельности пресс-служб. (Conducător ştiinţific: Ludmila 
LAZĂR, conf. univ., dr.) 

 Elena VNOROVSCAIA, anul III, Роль Public Relations в 
деятельности общественных и благотворительных 
организаций. (Conducător ştiinţific: Ludmila LAZĂR, conf. 
univ., dr.) 

 Alina PETIŞ, anul III, Design стратегии в рекламе. 
(Conducător ştiinţific: Valentin BALAN, lector superior) 

 Adriana CANDU, anul III, Rolul media în comunicarea 
publicitară. (Conducător ştiinţific: Olga CEAGLEI, lector) 

 Cristina DELIU, anul III, Specificul receptării publicităţii 
televizate în Republica Moldova. Studiu de caz. (Conducător 
ştiinţific: Lucia GROSU, lector superior) 

 Elena COBAN, anul III, Analiza comunicării interne în 
instituţiile publice. Studiu de caz (organizaţia medicală). 
(Conducător ştiinţific: Ludmila LAZĂR, conf. univ., dr.) 

 Constantin TARAN, anul III, Suportul organizaţional al 
relaţiilor publice şi noile tehnologii informaţionale: strategii de 
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adaptare a organizaţiei la noul mediu comunicaţional. 
(Conducător ştiinţific: Valentin BALAN, lector superior) 

 Marina CEBRUCEAN, anul III, Gestionarea relaţiei cu mass-
media în situaţii de criză. Studiu de caz. (Conducător ştiinţific: 
Lucia GROSU, lector superior) 

 Ana CAZACU, anul III, Impactul imlicării copiilor în 
campaniile publicitare. Conducător ştiinţific: Ludmila 
LAZĂR, conf. univ., dr.) 

 Iana GORCEAC, anul III, Rolul relaţiilor publice în societăţile 
postindustriale. Conducător ştiinţific: Valentin BALAN, lector 
superior) 

 Lilia MOISEI, anul III, Analiza comparativă a campaniei 
electorale 2010. (Conducător ştiinţific: Lucia GROSU, lector 
superior) 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA COMUNICARE ŞI NEW MEDIA 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 306 

 
Moderatori: Nicolae CIOBANU, masterand; 
                     Alexandru BOHANŢOV, conf. univ., dr.  
 
12.00 – 15.30 Comunicări 

 Alexandru AFANAS, masterand, Blogul ca instrument de 
relaţii publice şi marketing politic. (Conducător ştiinţific: 
Alexandru BOHANŢOV, conf. univ., dr.) 

 Nicolae CIOBANU, masterand, Semne şi simboluri în 
comunicarea politică. Studiu de caz. (Conducător ştiinţific: 
Ludmila LAZĂR, conf. univ., dr.) 

 Vadim MARCOCI, masterand, Роль и место СМИ в системе 
информационной безопасности страны. (Conducător 
ştiinţific: Ludmila LAZĂR, conf. univ., dr.) 

 Marina MORARU, anul III, Социальные медиа. Опыт You 
Tube. (Conducător ştiinţific: Janna SEVERINOVA, dr.) 

 Ludmila ROŞCA, masterandă, Potenţialul persuasiv al 
comunicării televizate. Studiu de caz. (Conducător ştiinţific: 
Valentina ENACHI, conf. univ., dr.)  

 Victoria ŢURCAN, masterandă, Relaţiile Publice în instituţiile 
religioase. Studiu de caz. (Conducător ştiinţific: Ludmila 
LAZĂR, conf. univ., dr.) 
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 Ecaterina OSMEHOVSCAIA, anul III, Документальное 
кино: профессионально-этические аспекты. (Conducător 
ştiinţific: Ludmila LAZĂR, conf. univ., dr.) 

 Maria CUCU, masterandă, Cultura media şi fenomenul 
globalizării. (Conducător ştiinţific: Alexandru BOHANŢOV, 
conf. univ., dr.) 

 Natalia PÎRLOG, anul III, Rolul stereotipurilor sociale în 
comunicarea politică. (Conducător ştiinţific: Ludmila LAZĂR, 
conf. univ., dr.) 

 Veronica CASAP, masterandă, Stereotipurile etnice şi 
reflectarea lor în presa din Republica Moldova. (Conducător 
ştiinţific: Valentina ENACHI, conf. univ., dr.) 

 Olesea ISAC, masterandă, Освещение социальных 
kонфликтов в СМИ. (Conducător ştiinţific: Ludmila LAZĂR, 
conf. univ., dr.) 

 Ana DANILESCU, anul III, Comunicarea teatrală: un model 
de comunicare artistică prin excelenţă. (Conducător ştiinţific: 
Alexandru BOHANŢOV, conf. univ., dr.) 

 Tatiana SANDU, anul III, Scenariul TV: de la stadiul de 
concept la redactarea propriu-zisă. (Conducător ştiinţific: 
Alexandru BOHANŢOV, conf. univ., dr.) 

 Diana SIMENCIUC, anul III, Eseul: un gen de frontieră (la 
hotarul dintre literatură şi publicistică). (Conducător ştiinţific: 
Alexandru BOHANŢOV, conf. univ., dr.) 

 Ghenadie OCLANSCHI, anul III, Cultură şi comunicare. 
Studiu de caz). (Conducător ştiinţific: Alexandru 
BOHANŢOV, conf. univ., dr.) 

 Maia COROLI, anul III, Геополитический конфликт и 
публичная коммуникация (case study). (Conducător 
ştiinţific: Ludmila LAZĂR, conf. univ., dr.) 

 Marin SANDU, anul III, Discursul televizual în emisiunea de 
tip artistic. Studiu de caz. (Conducător ştiinţific: Alexandru 
BOHANŢOV, conf. univ., dr.) 

 Elena SOLTANICI, anul III, Arta detaliului semnificativ în 
reportajul de televiziune. (Conducător ştiinţific: Alexandru 
BOHANŢOV, conf. univ., dr.) 

 Victoria BOTNARU, anul III, Serialul TV ca produs 
audiovizual şi fenomen sociocultural. (Conducător ştiinţific: 
Alexandru BOHANŢOV, conf. univ., dr.) 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
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 3.4. FACULTATEA ISTORIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 
 

I. SECŢIA ISTORIE 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 716 

 
PANELUL I 
Moderatori: Pavel PARASCA, dr. hab., prof. univ. 
                    Ana CRĂCIUN, studentă, anul III, R.I. 
 
12.00 – 15.30 Comunicări 

 Roman ZABOLOTNII, Cercetări de suprafaţa la o aşezare din sec. 
III-IV p.H. de lângă satul Mandac r-n. Drochia (USM, conducător 
ştiinţific: dr.hab., Ion NICULIŢĂ) 

 Mariana CARACADA, anul I, Elenismul – fenomen istorico-
cultural (Conducător ştiinţific: Lector superior Vitalie PLEŞCA) 

 Elena DOBRENCO, Clasificarea pieptenilor confecţionaţi din corn 
de cerb din aria culturii Santana de Mures Cernjachov (USP „I. 
Creangă”, conducător ştiinţific: dr. conf., Sergiu MUSTEŢĂ) 

 Marina FABIAN, Istoria veche a românilor în manualele de istorie 
din Republica Moldova (USP „I. Creangă”, conducător ştiinţific: 
dr. conf., Sergiu MUSTEŢĂ) 

 Igor CHIOSA"Cruciada I şi problema evreilor" (USM, conducător 
ştiinţific: dr. hab., Pavel COCÂRLA) 

 Ina PAIU, anul II,Diplomaţia tratatului moldo-polon din 
1499(Conducător ştiinţific: Dr. hab., prof. univ. Pavel PARASCA) 

 Zoreana MUŢAK, Relaţiile moldo-lituaniene în anii 1492-1497 
(Conducător ştiinţific: Dr. hab., prof. univ. Pavel PARASCA) 

 Diana DUIG, anul III, Contextul politic extern al domniei lui 
Roman I (1392-1394) (Conducător ştiinţific: Dr. hab., prof. univ. 
Pavel PARASCA) 

  Cristina CROITOR, anul I, RI, Importanta bătăliei de la Posada 
pentru legitimarea Ţării Româneşti ca factor al Relaţiilor 
Internaţionale(Conducător ştiinţific: Dr. hab., prof. univ. Pavel 
PARASCA) 

 Ana CRĂCIUN, anul III, La originea conceptului „solidarităţii 
ortodoxe” (Conducător ştiinţific: Dr. hab., prof. univ. Pavel 
PARASCA) 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
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I. SECŢIA ISTORIE 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 602 

 
PANELUL II 
Moderatori: Ludmila TIHONOV,dr., conf. univ., 
                    Cristina POSTOLACHE, studentă, anul III, R. I. 

12.00 – 15.30 Comunicări 
 Cristina DOBAC, anul III,  Cauzele, desfăşurarea şi consecinţele 

participării lui Alexandru cel Bun la războiul antiotoman din 1431 
(Conducător ştiinţific: Dr. hab., prof. univ. Pavel PARASCA) 

 Natalia ARNĂUT, anul III, Contextul politic intern şi internaţional 
al domniei lui Petru Aron (1455-1457) (Conducător ştiinţific: Dr. 
hab., prof. univ. Pavel PARASCA) 

 Larisa ZAHU, anul III, Eforturi în vederea legitimării aflării în 
scaun a lui Ştefan cel Mare în primii ani de domnie (1457-1467) 
(Conducător ştiinţific: Dr. hab., prof. univ. Pavel PARASCA) 

 Cristina SMOLENSCHI, anul I, Prima împărţire a Poloniei 
(Conducător ştiinţific: Lector superior Vitalie PLEŞCA) 

 Ana PLEŞCA, anul III, Evoluţia crizei orientale la începutul sec. al 
XVIII–lea (Conducător ştiinţific: Lector superior Vitalie PLEŞCA) 

 Olga DADU, anul III, Politica externă a Imperiului Otoman la 
începutul sec. al XVIII-lea (Conducător ştiinţific: Lector superior 
Vitalie PLEŞCA) 

 Ion MISCHEVCA"Basarabia intre naţionalismul romanesc si 
imperialismul rusesc  în a doua jumătate a secolului al XIX-lea - 
începutul secolului XX" (USM, conducător ştiinţific: dr. conf., Igor 
ŞAROV) 

 Cristina POSTOLACHE, anul III, Poziţia comunităţii 
internaţionale  vis-a-vis de Marea Unire din 1918 (Conducător 
ştiinţific: Dr., conf. univ. Ludmila TIHONOV) 

 Mariana ZEAMA"Autoritate versus identitate. Aspecte ale mişcării 
de renaştere naţionala în RSSM. 1988-1989" (USM, conducător 
ştiinţific: dr. conf., Igor ŞAROV) 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
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II. SECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 709 

 
PANELUL I 
Moderatori: Viorica ŢÎCU, MA. 
                   Аndrei NIRŞA, anul II 
 
12.00 – 15.30 Comunicări 

 Зоряна МУЦАК, anul I, Роль женщины в политике на примере 
РМ (Conducător ştiinţific: MA. Larisa PATLIS). 

 Анжела ЧУМАКОВА, anul II, Баланс сил как инструмент 
поддержания политического равновесия в мире (Conducător 
ştiinţific: MA. Larisa PATLIS). 

 Александр КОРИНЕНКО, anul II, Основы политического 
реализма Никколо Макиавелли (Conducător ştiinţific: MA. 
Larisa PATLIS). 

 Андрей НИРША, anul II, Особенности ценообразования на 
мировом рынке нефти. Роль ОПЕК (Conducător ştiinţific: MA. 
Larisa PATLIS). 

 Анна БОГДАН, anul II, Роль Мустафы Кемаля Ататюрка в 
выборе геополитического вектора Турции (Conducător 
ştiinţific: MA. Larisa PATLIS). 

 Майя КУЧАИДЗЕ, anul III, ЕС и Грузия – на пути к общему 
будущему (Conducător ştiinţific: MA. Larisa PATLIS). 

 Ольга КАРП, anul III, Параллели и последствия Косовского 
прецедента для Грузии (Conducător ştiinţific: MA. Larisa 
PATLIS). 

 Василиса ТРОФИМ, anul III, Приоритеты и возможности 
стран Черноморского региона в ХХI в. (Conducător ştiinţific: 
MA. Larisa PATLIS) 

 Vladimir GULEAC, anul III, Cooperarea regională a Republicii 
Moldova în bazinul Mării Negre în contextul integrării europene 
(Conducător ştiinţific: Dr., conf. univ. Ludmila TIHONOV) 

 Lilia REPEŞCO, anul III, Rolul ONU în soluţionarea conflictului 
cipriot (Conducător ştiinţific: MA.Viorica ŢÎCU). 

 Alina TOCILAT, anul III, Parteneriatul Estic – instrument de 
consolidare a politicii de vecinătate a UE. (Conducător ştiinţific: 
MA. Viorica ŢÎCU) 

 Александр МЕЛЬНИЧУК, anul I,Религиозный фактор в 
мировой политике. (Conducător ştiinţific: MA. Larisa PATLIS). 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
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II. SECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 305 

 
PANELUL II 
Moderatori: Rodica PANŢA, MA. 

            Ana DABIJA, anul II 
 

12.00 – 15.30 Comunicări 
 Petru COTOMAN, anul III, Nuclearizarea relaţiilor indo-

pachistaneze (Conducător ştiinţific: MA. Rodica PANŢA). 
 Ecaterina GROIŢA, anul III, RolulIndirei Gandhiîn evoluţia 

politicăIndiei (Conducător ştiinţific: MA. Rodica PANŢA) 
 Olga RUSSU, anul III, Diplomaţia lui Talleyrand în timpul 

congresului de la Viena (1815) (Conducător ştiinţific: MA. Rodica 
PANŢA) 

 Inga CRUCERESCU, anul III, Spaţiul vital german din perspectiva 
politicii lui Hitler (Conducător ştiinţific: MA. Rodica PANŢA) 

 Dumitru MELUIHNOV, anul III, Doctrina Monroe – regulă de 
bază a politicii externe a SUA (Conducător ştiinţific: MA. Rodica 
PANŢA) 

 Ana DABIJA, anul II, Diplomaţia preventivă – metodă de realizare 
a politicii externe la înc. sec. XXI (Conducător ştiinţific: MA. 
Rodica PANŢA) 

 Margareta OPREA, anul II,RISE, Noua configuraţie a sistemului 
internaţional(Conducător ştiinţific: Gabriel ŞERBAN)  

 Elena TELEAGĂ Conflictele din Nordul Africii anul 
II,RISE(Conducător ştiinţific: Gabriel ŞERBAN) 

 Veronica GORBATOVSCHICiocnirea civilizaţiilor, anul 
I,RISE(Conducător ştiinţific: Pavel Morar) 

 Veronica PELIN Mediul internaţional şi ONG-urile din Republica 
Moldova, anul I,RISE(Conducător ştiinţific: Eugen Străuţiu) 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
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III. SECŢIA ŞTIINŢE POLITICE ŞI INTEGRARE 
EUROPEANĂ 

 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 321 

 
Moderatori: Mihai CERNENCU, dr. conf. 
                   Cristina CROITOR, anul I. 
 
12.00 – 15.30 Comunicări 

 Diana ABAJICA, anul III, Implicarea ONU faţă de războiul din 
Coreea (1950-1953) (Conducător ştiinţific: Dr., conf. univ. 
Ludmila TIHONOV) 

 Nicolae LUNGU, anul III, Relaţiile moldo-ucrainene prin prisma 
problemei de frontieră (Conducător ştiinţific: MA. Rodica 
PANŢA) 

 Aculina CIBOTARU, anul II, Planul Schuman şi geneza 
procesului de construcţie europeană (Conducător ştiinţific: MA. 
Viorica ŢÎCU) 

 Cristina CROITOR, anul I, Consecinţele evenimentelor din 7 
aprilie 2009 pentru Republica Moldova. (Conducător ştiinţific Dr. 
conf., Mihai CERNENCU) 

 Mihai DANILESCU, anul I, Premisele creării AIE - 2. 
(Conducător ştiinţific: Dr. conf., Mihai CERNENCU) 

 Cristina SMOLENSCHI, anul I, Evoluţia mas media în Republica 
Moldova după 2009. (Conducător ştiinţific Dr. conf., Mihai 
CERNENCU) 

 Roman CĂLĂRAŞ, anul II, Masterat, Rolul partidului European în 
susţinerea Parteneriatului Estic (Conducător ştiinţific Dr. conf., 
Mihai CERNENCU) 

 Corneliu ZAPOROJAN, anul I, Masterat, Extinderea UE după 
2007 (Conducător ştiinţific Dr. conf., Mihai CERNENCU) 

 Олга КАРП, anul III, Информационная война как особая 
разновидность современных конфликтов: на примере грузино-
осетинского конфликта (август 2008) (Conducător ştiinţific: 
MA. Larisa PATLIS). 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
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3.5. FACULTATEA PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 

Specialiatea “ Psihologie “ 
 

SECŢIA PSIHOLOGIA PERSOANEI 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 432 

 
Moderatori: CALANCEA  Veronica, lector asistent 

         MORARU Ina, lector asistent 
       ARPENTI Tatiana, anul III 

 
12.00 – 15.30 Comunicări 

 ADESPEA Ruslan, “Schimbările particularităţilor individuale de 
personalitate în timpul serviciului militar”, (Coordonator ştiinţific:  
lector asistent GODOROZEA Dina) 

 ARPENTI Tatiana, “Analiza motivaţională pentru orientarea în 
carieră a  absolvenţilor”, (Coordonator ştiinţific: lector superior  
MORARU Ina) 

 BARGAN Cristina, „Dinamica manifestării asertivităţii în procesul 
de avansare profesională la angajaţii din sfera socială”, 
(Coordonator ştiinţific: lector asistent  JURACOVSCHI Nadejda)  

 BÎTCĂ Vera, “Imunitatea psihologică şi arderea profesională  la 
poliţişti”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 BORISOVA Olga, „Влияние черт личности преподaвателя на 
успешность обучения студентов”, (Coordonator ştiinţific:  lector 
asistent GODOROZEA Dina) 

 CIUMAC Irina, „Особенности  проявления ценностей у 
молодежи в современном обществе”, (Coordonator ştiinţific:  
lector asistent CALANCEA Veronica) 

 COJUHARI Corina, “Studiul valorilor şi atitudinilor la militari”, 
(Coordonator ştiinţific:  lector asistent CALANCEA Veronica) 

 CRAVŢOVA Inna, „Патогенные факторы, способствуюшие 
прoявлению синдрома эмоционального выгорания”, 
(Coordonator ştiinţific: lector superior  MORARU Ina) 

 DOAGĂ Tatiana, “Dominanta motivaţională şi satisfacţia în 
muncă a constructorilor”, (Coordonator ştiinţific:  lector asistent 
CALANCEA Veronica) 

 DOLGORUC Ana, “Gender şi adaptare socială la ostaşi”, 
(Coordonator ştiinţific:  lector asistent CLIVADĂ Alexandru) 
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 FARÎMA Ramina, „Способы аттракции и их влияние на 
успешность в личной жизни у молодёжи”, (Coordonator 
ştiinţific:  lector asistent GODOROZEA Dina) 

 IORGA Anastasia, “Rolul particularităţilor de personalitate a 
recruterului în selecţia eficientă a personalului”, (Coordonator 
ştiinţific: lector asistent  JURACOVSCHI Nadejda)  

 MATEI Dumitru, “Autoaprecierea la tinerii din diferite medii 
sociale”, (Coordonator ştiinţific:  lector asistent    CLIVADĂ 
Alexandru) 

 MUDRENCO Ina, “Androginitate şi coping la stres la studenţi”, 
(Coordonator ştiinţific:  lector asistent    CLIVADĂ Alexandru) 

 PODOLIUC Ina, „Психологичeские особенности протекания 
беременности”, (Coordonator ştiinţific:  lector superior 
ŞEVCENCO Oxana) 

 SOLTAN Sergiu, “Tipul de personalitate şi mecanisme de apărare 
la poliţişti”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA 
Victoria) 

 TABAC Elena, “Trebuinţa de afiliere şi adaptare a studenţilor”, 
(Coordonator ştiinţific:  lector superior ŞEVCENCO Oxana) 

 ŢITEI Viorica, “Aspecte ale adaptării la militarii în termen”, 
(Coordonator ştiinţific:  lector asistent CALANCEA Veronica) 

 MITEA Marius Lucian, Personalitatea prin prisma teoriei 
constructelor personale, (Coordonator ştiinţific: lector superior  
MORARU Ina) 

 ARCANU Luminiţa, Competenţa relaţională şi rolul ei în formarea 
personalităţii, (Coordonator ştiinţific: lector superior  MORARU 
Ina) 

 BĂLĂŞOIU Claudia, „Influenţa formării profesionale asupra 
autocunoaşterii şi autoprezentării”, (Coordonator ştiinţific: dr. 
conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 CATALINA Nicoleta, Persuasiune şi manipulare în procesul de 
comunicare, (Coordonator ştiinţific: lector asistent RUSSU 
Ruslan) 

 GÂRJOABĂ Gheorghe, Influenţa consumului de droguri asupra 
personalităţii, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC 
Svetlana) 

 IANC Gheorghe Cristian, Personalitate şi liderism în mediul 
militar, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 NECHITA MarianValentiv, Carisma ca trăsătură de bază a unui 
lider de succes (Coordonator ştiinţific: lect. as. RUSSU Ruslan) 
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 MITEA Marius Lucian,  Personalitatea prin prisma teoriei 
constructelor personale, (Coordonator ştiinţific: lector superior  
MORARU Ina) 

 COTELEA Lilia, MA,  Specialitatea Consiliere Psihologică, anul 
II, „Atitudinea faţă de risc şi strategii de depăşire a situaţiilor de 
extremă la pompieri”, (Coordonator ştiinţific: lector superior  
MORARU Ina) 

 PAVLOVA  Natalia, MA,  Specialitatea Consiliere Psihologică, 
anul II, „Возникновение и психотерапия головных болей в 
контексте самоотношения личности”, (Coordonator ştiinţific:  
dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 LIFTER  Natalia, MA,  Specialitatea Consiliere Psihologică, anul 
II, „Психологическая готовность к материнству и 
формирование привязанности в системе «мать-дитя».”, 
(Coordonator ştiinţific: lector superior  MORARU Ina) 

 MORARU  Diana, MA,  Specialitatea Consiliere Psihologică, anul 
II, “Arderea emoţională la psihologi, modalităţi de prevenire şi 
recuperare”, (Coordonator ştiinţific: lector superior  MORARU 
Ina) 

 COBAN  Eugenia, MA,  Specialitatea Consiliere Psihologică, anul 
II, „Anxietatea în manifestarea în stres posttraumatic”, 
(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 COTELEA  Lilia, MA,  Specialitatea Consiliere Psihologică, anul 
II, „Atitudinea faţă de risc şi strategii de depăşire a situaţiilor de 
extremă la pompieri”, (Coordonator ştiinţific: lector superior  
MORARU Ina) 

 VIGNAN  Alexandr, MA,  Specialitatea Consiliere Psihologică, 
anul II, “Эмпатия как фактор, способствующий формированию 
дидактических компетенций”, (Coordonator ştiinţific: lector 
superior  MORARU Ina) 

 PLĂMĂDEALĂ Elena, MA, Specialitatea Consiliere Psihologică, 
anul II, “Factorii psihologici şi psihosociali ai recidivismului 
juvenil”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC 
Svetlana) 

 PRICOCHI Ludmila, MA,  Specialitatea Consiliere Psihologică, 
anul II, „Influenţa stresului posttraumatic asupra proceselor 
mnezice”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC 
Svetlana) 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
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SECTIA PSIHOLOGIE SOCIALĂ 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 429 

 
Moderatori: RUSNAC Svetlana, dr. conf. univ 

         RUSSU Ruslan, lector asistent 
         SOCOLOVSCHII Ştefan, anul III 

 
12.00 – 15.30 Comunicări 

 BARAC Daniela, “Rolul activităţilor promoţionale în manifestarea 
comportamentului consumatorului,” (Coordonator ştiinţific: lector 
superior  MORARU Ina)  

 CATANOI Alina, „Influienţa statutului axiologic asupra percepţiei 
subiective a calităţii vieţii”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent  
JURACOVSCHI Nadejda)  

 CERNICOVA Anna, „Сравнительный анализ проявления  
честности у религиозных и нерелигиозных людей”, 
(Coordonator ştiinţific: lector asistent DARII Victor)   

 CHIRVAS Ludmila, „Психология властного отношения в 
политической и социальной сферах современного обшества”, 
(Coordonator ştiinţific: lector asistent DARII Victor)   

 DRAGOMIR Tatiana, „Социальное представление “kрасоты” в 
современном обшестве у мужчин и женщин”,  (Coordonator 
ştiinţific: lector superior  MORARU Ina) 

 ENII Elena, “Сравнительный анализ особенностей отношения 
к болезни у мужчин и женщин”, (Coordonator ştiinţific: lector 
superior  MORARU Ina) 

 FEDOTOVA Olga, „Специфика межконфессиональной 
толерантности в современном обществе”, (Coordonator 
ştiinţific:  lector asistent CALANCEA Veronica) 

 KARPOVA Alexandra, „Жертва моды, как один из феноменов 
современности”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DARII 
Victor)   

 ROŞANU Constantin, “Liderism şi personalitate: studiu 
comparativ”, (Coordonator ştiinţific:  lector asistent CALANCEA 
Veronica) 

 SINIGUR Viorel, “Repercursiuni ale violenţei domestice asupra 
faţetelor caracteriale ale victimilor”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent  JURACOVSCHI Nadejda)  

 SOCOLOVSCHII Ştefan, „Dragostea şi pasiunea în cuplurile 
homosexuale”, (Coordonator ştiinţific:  lector superior 
ŞEVCENCO Oxana) 
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 SPINU Cristina, „Adaptarea socială la copiii  în dificultate”,  
(Coordonator ştiinţific:  lector asistent    CLIVADĂ Alexandru) 

 UNGUREANU Tetyana, „Влияние типов коппинга у 
военнослужащих на параметре адаптации”, (Coordonator 
ştiinţific:  lector asistent CALANCEA Veronica) 

 TVERDOHLEB Ion, “Impactul satisfacţiei de statutul profesional 
asupra autoeficacităţii managerilor”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent  JURACOVSCHI Nadejda) 

 CIUCIU Emil, „Nivelul comunicării interpersonale la poliţiştii 
circulaţiei rutiere”, (Coordonator ştiinţific:  lector asistent    
CLIVADĂ Alexandru) 

 NICOLAE-POPA Mihaela, „Inteligenţa emoţională – factor al 
comunicării de succes”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. 
RUSNAC Svetlana) 

 SARAOLU (IONICĂ) Raluca Andreea, „Capacitatea empatică a 
profesioniştilor din domeniul socialului în relaţie cu beneficiarii”, 
(Coordonator ştiinţific:  lector asistent    CLIVADĂ Alexandru) 

  JUGRAVU Maria, „Rolul performanţei în motivaţia succesului”, 
(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

  VICOL Eugenia, „Importanţa capacităţilor de negociere în 
realizarea succesului organizaţional”, (Coordonator ştiinţific: dr. 
conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

  TĂTUCU Daniela, „Influenţa stilurilor educaţionale asupra 
anxietăţii şcolare la copiii de vârstă şcolară mică”, (Coordonator 
ştiinţific:  lector superior ŞEVCENCO Oxana) 

 MĂNOIU Daniela Mariana, „Epuizarea psihică la profesorii de 
liceu”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CLIVADĂ 
Alexandru) 

 BALAN Victoria, MA,  Specialitatea Consiliere Psihologică, anul 
II, “Interdependenţa stilului de conducere în organizaţii cu 
motivaţia intrisecă a personalului”, (Coordonator ştiinţific: dr. 
conf. univ. GONŢA Victoria) 

 MACRII  Maria, MA,  Specialitatea Consiliere Psihologică, anul 
II, “Asistenţa psihologică a părinţilor cu copii cu handicap sever a 
aparatului locomotor”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. 
GONŢA Victoria) 

  BEIU Anna, MA,  Specialitatea Consiliere Psihologică, anul II, 
“Asistenţa psihologică a persoanelor dependente. Tehnici de 
ameliorare a dependenţei psihologice”, (Coordonator ştiinţific:  dr. 
conf. univ. GONŢA Victoria) 
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 MAŢIUC  Oleg, MA,  Specialitatea Consiliere Psihologică, anul 
II, “Социально-психологические условия самореализации 
личности”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC 
Svetlana) 

 MIHAI  Doina, MA,  Specialitatea Consiliere Psihologică, anul II, 
“Tehnologii psihoterapeutice de sporire a calităţii vieţii prin 
modificarea afectivităţii”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. 
RUSNAC Svetlana) 

 LEAH Vladimir, MA, Specialitatea Consiliere Psihologică, anul II, 
“Роли социального представления презумпции невиновности в 
формировании демократического правосознания”, 
(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 DOROGANICI Tatiana, MA, Specialitatea Consiliere Psihologică, 
anul II, “Влияние восприятия стиля родительского воспитания 
на формирование гомосексуальной ориентации”, (Coordonator 
ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA PSIHOLOGIE CLINICĂ 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 338 

 
Moderatori: DARII Victor, lector asistent 

         CEBAN Tatiana, lector asistent 
                   FÎŞCOT Natalia, anul III 
 
12.00 – 15.30 Comunicări 

 MORARU Oxana, “Comunicarea şi relaţionarea copiilor cu 
handicap”, (Coordonator ştiinţific:  lector asistent    CLIVADĂ 
Alexandru) 

 TABUNŞCIC Olesea, „Factorii agresivităţii la copiii autişti”, 
(Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria)   

 BRINZA Natalia, „Particularităţile afective la pacienţii cu diabet 
zaharat”, (Coordonator ştiinţific:  lector asistent CALANCEA 
Veronica)   

 DJAMANOV Feodor, „Защитные механизмы как фактор, 
препятствующий лечению онкозаболеваний”, (Coordonator 
ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 FÎŞCOT Natalia, „Sănătatea psihică şi bolile psihosomatice  la 
lucrătorii din  sistemul feroviar”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. 
univ. GONŢA Victoria)    
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 GORBATOVSCHI Maria, „Tipurile de comunicare la persoanele 
cu îmbolnăviri psihosomatice: studiu comparativ”, (Coordonator 
ştiinţific:  lector asistent CALANCEA Veronica) 

 TURCU Veronica, “Factori sociali ai delincvenţei juvenile”, 
(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 ILIEV Ecaterina, “Aspecte ale adaptării şi mecanisme de apărare 
în îmbolnăvirile psihosomatice”, (Coordonator ştiinţific:  lector 
asistent CALANCEA Veronica) 

 FALCOE Ana-Maria, „Caracteristici ale anxietăţii la persoanele cu 
disabilităţi”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CLIVADĂ 
Alexandru) 

 HOTOBOC Melania Otilia, „Manifestarea stresului posttraumatic 
cauzat de pierderea unui om drag”, (Coordonator ştiinţific: dr. 
conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 VLĂDOIU Tatiana, „Particularităţile încrederii în sine la copiii cu 
deficienţe senzoriale”, (Coordonator ştiinţific:  lector superior 
ŞEVCENCO Oxana) 

  LUNGU Maria Livinia, „Tulburări psihosomatice ca consecinţă a 
abuzului sexual în copilărie”, (Coordonator ştiinţific:  lector 
superior ŞEVCENCO Oxana) 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA PSIHOLOGIA VÂRSTELOR 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 339 

 
Moderatori: CLIVADĂ Alexandru, lector asistent 

         GODOROZEA Dina , lector asistent 
         POPESCU Olga, anul III 

 
12.00 – 15.30 Comunicări 

 BARBAROVA Marina, anul III, „Преодолевающее поведение у 
подростков, воспитанных  одинокими матерями”, (Coordonator 
ştiinţific:  lector superior ŞEVCENCO Oxana)  

 BOTU Victoria, „Comunicarea şi agresivitatea la adolescenţii 
romi”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent CLIVADĂ 
Alexandru) 

 BREABIN  Dumitru, “Timiditatea şi metodele de depăşire ale ei  
la copiii de vîrstă  preşcolară”, (Coordonator ştiinţific:  lector 
asistent    CLIVADĂ Alexandru)    
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 CUMPATA Lilia, „Managementul psihodiagnostic al anxietăţii la 
adolescenţii aflaţi în stare de stres”, (Coordonator ştiinţific:  lector 
asistent CALANCEA Veronica) 

 DEDOV Tatiana, „Особенности формирования 
коммуникативной компетентности у детей младшего 
школьного возраста из неполных семей”, (Coordonator 
ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 GUŢUL Tatiana, „Влияние сексуальной неудовлетворённости 
на  уровень агрессивности молодёжи в возрасте 19 – 20 лет”, 
(Coordonator ştiinţific: lector asistent DARII Victor)    

 PALAMARCIUC Adriana, „Particularităţi ale anxietăţii la 
adolescenţi”, (Coordonator ştiinţific:  lector asistent CALANCEA 
Veronica)   

 POPESCU Olga, „Oсобенности самооценки в младшем 
школьном возрaсте”, (Coordonator ştiinţific:  lector superior 
ŞEVCENCO Oxana)   

 ROMANDAS Ana, „Particularităţile de comunicare la vârsta 
adolescentină”, (Coordonator ştiinţific:  lector asistent 
CALANCEA Veronica) 

 RUSSU Ilonna, „Factori şi particularităţi ale comportamentului 
agresiv la vîrsta preadolescenţei”, (Coordonator ştiinţific:  lector 
asistent CALANCEA Veronica)  

 SÎZGANOV Alexei, „Поведенческие реакции во время 
кризисов 6-7 и 13 -14 лет”, (Coordonator ştiinţific:  lector asistent 
GODOROZEA Dina) 

 TÎRSINA Lăcrimioara, „Autoeficacitatea tinerilor implicaţi în 
activităţi creative (cazul studenţilor ce îşi fac studiile la profilul 
“arte”)”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent  JURACOVSCHI 
Nadejda)      

 ŢURCANU Tatiana, „Particularităţile comunicării asertive la 
tineri”, (Coordonator ştiinţific:  lector asistent CALANCEA 
Veronica)   

 VOEVODSCHI Oxana, „Particularităţile comunicării 
adolescenţilor cu părinţii”, (Coordonator ştiinţific:  lector asistent 
CALANCEA Veronica) 

 POSTOLACHI Tatiana, „Puberul – între adaptare şcolară şi 
comportament deviant”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. 
RUSNAC Svetlana) 

 BORŞ Valeria, „Reliefarea personalităţii în procesul de orientare 
profesională la elevii claselor liceale”, (Coordonator ştiinţific: dr. 
conf. univ. RUSNAC Svetlana) 
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 BURLAC Rodica, „Sindromul de stres posttraumatic în 
adolescenţă: manifestări şi intervenţie psihologică”, (Coordonator 
ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 RAILEANU Lucia, „Criza vârstei mijlocii la femei”, (Coordonator 
ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 BUBATU Diana-Cornelia, „Manifestarea eşecului şcolar datorită 
etichetării în grupul de elevi”, (Coordonator ştiinţific: lector 
superior  MORARU Ina) 

 COVRIG Daniela, „Rolul activităţilor de educare a limbajului în 
dezvoltarea capacităţilor de comunicare la preşcolari”, 
(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 DIŢESCU Ana, „Creativitate şi inteligenţă la adolescenţi”, 
(Coordonator ştiinţific: lector asistent RUSSU Ruslan) 

 RACOCEANU Elena Ana, „Nivelul afectivităţii la preadolescenţi 
în raport cu familia de provenienţă”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent RUSSU Ruslan) 

 TRUNCHI Marin Ionuţ, „Stimularea interesului pentru învăţare la 
elevii de vîrstă şcolară mică prin metode activ – participative”, 
(Coordonator ştiinţific: lector superior  MORARU Ina) 

 BRIŢA Lucica, „Comportamentul adolescenţilor în situaţii de 
conflict”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent RUSSU Ruslan) 

 FIANU (Mihai) Cristina, „Particularităţile manifestării 
comportamentului asertiv la adolescenţi”, (Coordonator ştiinţific: 
lector superior  MORARU Ina) 

 NICA-Lup Aurelia Luminiţa, „Prietenia şi afilierea ca moduri de 
socializare la vârsta preşcolară”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. 
univ. RUSNAC Svetlana) 

 FUNDEANU Veronica, „Dezvoltarea creativităţii la vârsta şcolară 
mică”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 MITEA Cristan Flavius, „Rolul empatiei în formarea relaţiilor 
interpersonale la vârsta adolescentină”, (Coordonator ştiinţific: 
lector superior  MORARU Ina) 

 VASILIŢA  Mariana, MA Specialitatea Consiliere Psihologică, 
Anul II, „Dezvoltarea gândirii pozitive la copii”, (Coordonator 
ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 ŞULEAC  Tatiana, MA Specialitatea Consiliere Psihologică, Anul 
II, „Rolul inteligenţei emoţionale în monitorizarea agresivităţii la 
preadolescenţi”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC 
Svetlana) 
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 URSU  Tatiana, MA Specialitatea Consiliere Psihologică, Anul II, 
“Influenţa agresivităţii asupra formării personalităţii la 
adolescenţi”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. JARDAN 
Vasile) 

 SPÎNU  Ludmila, MA Specialitatea Consiliere Psihologică, Anul 
II, „Rolul  atitudinilor parentale în dezvoltarea capacităţilor 
cognitive la copii de 5-7 ani”, (Coordonator ştiinţific: lector 
superior  MORARU Ina) 

 ŞULEAC  Radu, MA Specialitatea Consiliere Psihologică, Anul II, 
“Impactul mediului familial dezintegrat asupra dezvoltării 
afectivităţii la vârstă şcolară mică”, (Coordonator ştiinţific: dr. 
conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 BIVOL  Liliana, MA Specialitatea Consiliere Psihologică, Anul II, 
„Formarea competenţelor comunicative la adolescenţii 
contemporani”, (Coordonator ştiinţific: lector superior  MORARU 
Ina) 

 BRAGUŢA  Daniela, MA Specialitatea Consiliere Psihologică, 
Anul II, “Personalitatea tinerilor infractori recidivişti şi 
nonrecidivişti”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA 
Victoria) 

 CHISARI  Liliana, MA Specialitatea Consiliere Psihologică, Anul 
II,  “Psihodrama ca metodă de dezvoltare a încrederii în sine la 
adolescenţii contemporani”, (Coordonator ştiinţific: lector superior  
MORARU Ina) 

 CIOBANU  Adriana, MA Specialitatea Consiliere Psihologică, 
Anul II, “Dificultăţi de adaptare socială şi modalităţi de recuperare 
psihologică în cazul copiilor instituţionalizaţi”, (Coordonator 
ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 ENDACOVA  Marina, MA Specialitatea Consiliere Psihologică, 
Anul II,  "Развитие стрессоустойчивости в юношеском 
возрасте”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. JARDAN 
Vasile) 

 GLIGOR  Stanislav, MA Specialitatea Consiliere Psihologică, 
Anul II,  "Manifestări depresive la adolescenţi”, (Coordonator 
ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

 OJOG  Nadejda, MA Specialitatea Consiliere Psihologică, Anul II, 
“Diminuarea agresivităţii la copii hiperactivi de vârstă şcolară 
mică”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 PETRACHI  Parascovia, MA Specialitatea Consiliere Psihologică, 
Anul II, “Formarea imaginii de sine la copii de vârstă şcolară cu 
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deficienţe de limbaj”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. 
GONŢA Victoria) 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA PSIHOLOGIA FAMILIEI  ŞI GENURILOR 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 341 

 
Moderatori: GONŢA Victoria,  dr. conf. univ. 

       PARVAN Irina, lector asistent 
       ZAPOROJAN Ina, studentă anul  III   

 
12.00 – 15.30 Comunicări 

 BISCHIER  Olesea, “Perceperea distorsionată a realităţii ca factor 
al divorţului”, (Coordonator ştiinţific:  lector asistent CALANCEA 
Veronica)   

 CAPATINA Irina, „Dependenţa în relaţiile de cuplu”, 
(Coordonator ştiinţific:  lector asistent CALANCEA Veronica) 

 BURUIANĂ Tatiana, „Influenţa temperamentului partenerilor  
asupra relaţiilor de cuplu”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. 
GONŢA Victoria)   

 STANILEVSCHI Vladimir, „Modalităţi de coping la stres în 
cuplurile postmaritale”, (Coordonator ştiinţific:  lector asistent    
CLIVADĂ Alexandru) 

 PUTINOV Alexandra, „Dezvoltarea experienţei individuale 
comunicative în cadrul relaţiilor de cuplu”, (Coordonator ştiinţific:  
lector asistent CALANCEA Veronica)   

 ZAPOROJAN Ina, “Interrelaţia dintre stilul educaţional al 
părintelui şi atitudinea lui faţă de boala copilului”, (Coordonator 
ştiinţific: lector superior  MORARU Ina) 

 MITEA Marius Lucian, „Personalitatea prin prisma teoriei 
constructelor personale”, (Coordonator ştiinţific: lector superior  
MORARU Ina) 

 PETRIŞOR Nicolae Constantin, „Aspecte ale succesului şcolar în 
raport cu stilurile de educaţie în familie”, (Coordonator ştiinţific:  
lector superior ŞEVCENCO Oxana) 

 TĂNASE Gabriela, „Căsătoria şi satisfacţia bărbatului în cuplu”, 
(Coordonator ştiinţific:  lector asistent    CLIVADĂ Alexandru) 

 BURLACU (MITEA) Elena Florica, „Modele educative în familia 
contemporană şi rolul lor în formarea imaginii de sine a copiilor”, 
(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. RUSNAC Svetlana) 
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 BALAN Viorica,   MA Specialitatea Consiliere Psihologică, Anul 
II,  ”Consilierea premaritală - condiţie a adaptării conjugale” 
(Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 CACEAVSCAIA Liudmila, MA Specialitatea Consiliere 
Psihologică, Anul II,  „Influenţa atitudinei parentale asupra 
autoaprecierii preşcolarilor”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. 
univ. GONŢA Victoria) 

 MISTREANU Cristina, MA Specialitatea Consiliere Psihologică, 
Anul II, “Factorii care influenţează manifestarea anxietăţii în 
relaţia părinte-copil”, (Coordonator ştiinţific: lector superior  Ina 
MORARU) 

 GADIBADI Lucia, MA Specialitatea Consiliere Psihologică, Anul 
II, „Consilierea psihologică şi recuperarea psihoterapeutică a 
stresului posttraumatic la copii şi tineri”, (Coordonator ştiinţific:  
dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

  MAXIMENCO Lilia, MA Specialitatea Consiliere Psihologică, 
Anul II, „Imaginea de sine la adolescenţii din diferite tipuri de 
familie”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 CIUDIN  Viorica, MA Specialitatea Consiliere Psihologică, Anul 
II, „Influenţa stilului comunicativ al părintelui asupra relaţiei cu 
copilul de vîrsta 5-7 ani”, (Coordonator ştiinţific: lector superior  
Ina MORARU) 

 ENII  Natalia, MA Specialitatea Consiliere Psihologică, Anul II, 
„Влияние межличностного восприятия на становление 
отношений между мужчиной и женщиной”, (Coordonator 
ştiinţific: lector superior  Ina MORARU) 

 IVANENCO  Natalia, MA Specialitatea Consiliere Psihologică, 
Anul II, „Consilierea psihologică a cuplurilor tinere în vederea 
dezvoltării abilităţilor de comunicare”, (Coordonator ştiinţific: dr. 
conf. univ. RUSNAC Svetlana) 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
 

Specialitatea „Asistenţă Socială” 
 
SECŢIA MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE 

16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 342 
 

Moderatori: GRIBINCEA Tatiana, lector asistent 
         IAŢCO Olesea, lector asistent 
       MARIN Tamara, anul III 
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12.00 – 15.30 Comunicări 
 BUJAC Elena, „Dezinstituţionalizarea ca proces de sporire a 

calităţii vieţii copiilor cu dizabilităţi”, (Coordonator ştiinţific: 
lector asistent HARAZ Svetlana)  

  CAZACU  Maxim, „Handicapul vizual şi specificul de asistenţă 
socială”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent ZUBENSCHI 
Mariana)  

 DULCE Anastasia, „Rolul asistentului social privind acordarea 
suportului social pentru familii defavorizate”, (Coordonator 
ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana) 

 FISTICANU Olga, „Dezvoltarea sistemului privat de asigurări 
sociale în Republica Moldova”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent GRIBINCEA Tatiana) 

 GOREA  Marina, „Rolul asistentului social în lucrul cu persoanele 
vîrstnice din comunitate”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. 
SALI Nicolae) 

 IORGA  Ana, „Sărăcia ca factor de şomaj al tinerilor”, 
(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae) 

 MARIN Tamara, „Diminuarea violenţei şcolare prin dezvoltarea 
serviciilor de asistenţă socială în instituţiile de învăţămînt”, 
(Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)  

 MOISIENCO  Valentina, „Politici sociale pentru persoanele 
vârstnice”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae) 

 MUSTEAŢĂ  Irina, „Migraţia – problemă fundamentală a 
societăţii moldoveneşti”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent 
ZUBENSCHI Mariana)  

 PLUGARI Natalia, „Rolul managerului de caz în acordarea 
serviciilor de asistenţă socială maternală”, (Coordonator ştiinţific: 
lector asistent GRIBINCEA Tatiana) 

 POPOVA  Elena, „Protecţia drepturilor copiilor în cadrul 
serviciilor de tutelă/curatelă”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. 
univ. GONŢA Victoria) 

 ROMAN  Veronica, „Managementul serviciilor sociale pentru 
persoane de vîrsta a treia. Studiu de caz (Rezina)”, (Coordonator 
ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana) 

 STAN  Elena, „Programe de reabilitare şi integrare socială a 
copiilor cu dizabilităţi locomotorii”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent GRIBINCEA Tatiana) 

 VODĂ Edgar, „Refugiat în Republica Moldova - asistenţă şi 
integrare”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent ZUBENSCHI 
Mariana)  
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 ZUGRAVU  Adriana, „Satisfacţia de muncă şi particularităţi 
afective ale angajaţilor din sfera socială”, (Coordonator ştiinţific: 
lector asistent  JURACOVSCHI Nadejda)  

 ANDRIESII Ecaterina, anul IV, FR, „Formarea şi gestionarea 
sistemului de asigurări sociale în Republica Moldova”,  
(Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana) 

 BACIU-DANILOV Sabina, „Protecţia socială şi sistemul 
instituţiilor asistenţiale de stat”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. 
univ. SALI Nicolae) 

 BOCANCEA Sergiu, „Implicaţiile sociale ale şomajului în 
Repulica Moldova”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI 
Nicolae) 

 CALDAROV Sergiu, „Drepturile copilului – obligaţiunile 
sistemului de protecţie socială”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. 
univ. SALI Nicolae) 

 GÎRBU Şara, „Нарушение нравственных устоев в обществе – 
причина социальных проблем”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. 
univ. SALI Nicolae) 

 DUCA Svetlana, „Asistenţa socială contemporană. De la teorie la 
practică”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA 
Tatiana) 

 FRUNZE Liuba, „Şomajul în rîndul tinerilor din Republica 
Moldova”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA 
Tatiana) 

 SPULBER Maria, „Dezvoltarea serviciilor comunitare şi impactul 
acestora asupra persoanelor social defavorizate”, (Coordonator 
ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana) 

 GOLBAN Lidia, „Atribuţiile specialistului coordonator în 
acordarea prestaţiilor sociale pentru familiile cu copii”, 
(Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana) 

 GRĂJDIANU - Markina Natalia, „Sărăcia – problemă psiho-
socială”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae) 

 LEU Irina, „Mecanismul de aplicare a legislaţiei în domeniul 
asistenţei sociale”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent 
GRIBINCEA Tatiana) 

 MATRAN Inga, „Analiza comparativă a serviciilor de asistenţă 
socială destinate persoanelor de vîrsta a treia acordate în Republica 
Moldova şi ţările Uniunii Europene”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent  JURACOVSCHI Nadejda)  

 OSOCA–MAŢIBORCO Zoia, „Роль социально-
психологической помощи в развитии и адаптации детей из 
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неблагополучных семей (анализ положительного опыта)”, 
(Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana) 

 ROGAC Maria, „Социальная  помошь конфликтным семьям. 
Консультирование супружеских пар”, (Coordonator ştiinţific: 
dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 ROTARI Natalia, „Sistem integrat de servicii sociale ca prioritatea 
strategică a statului”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent 
GRIBINCEA Tatiana) 

 SCUTELNIC Silvia, „Rolul ONG-urilor în asistenţa socială a 
copiilor din familiile alcoolicilor”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent ZUBENSCHI Mariana)  

 GATMAN Olga, „Servicii de integrare în cîmpul muncii a 
persoanelor cu dizabilităţi”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent 
GRIBINCEA Tatiana) 

 DRAGOMAN Natalia, „Managementul proiectelor sociale”, 
(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae) 

  DRAGOMAN (RAPCEA) Marcela, „Politicile sociale de ocupare 
a forţei de muncă”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI 
Nicolae) 

 COCIU Oleg, „Rolul parteneriatului public-privat în acordarea 
serviciilor sociale”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI 
Nicolae) 

 CORBEANU Teodora, „Intervenţia timpurie în asistenţa copiilor 
cu disabilităţi psihice”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent 
GRIBINCEA Tatiana) 

 BREHUI Irina, „Rolul asistentului social în comunitatea 
deficienţilor de auz”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI 
Nicolae) 

 COCOLAN Mihaela, „Managementul calităţii serviciilor de 
asistenţă socială acordate persoanelor în etate”, (Coordonator 
ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana) 

 DINU Maria Mihaela, „Politici de asistenţă socială şi suportul 
social pentru familii defavorizate”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent GRIBINCEA Tatiana) 

 FLORICA Nicoleta, „Dezvoltarea serviciilor sociale pentru tinerii 
orfani din judeţul Gorj”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent 
GRIBINCEA Tatiana) 

 GHEORGHITOIU Maria, „Analiza protecţiei sociale în domeniul 
şomajului”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae) 



 80

 MOGOS Cristina, „Drepturi de şanse egale pentru persoane cu 
handicap - îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale”, (Coordonator 
ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana) 

 PESTENARU Aurora, „Prevenirea migraţiei nereglementate şi 
asistenţa copiilor rămaşi fără îngrijirea părintească”, (Coordonator 
ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 SIRBU Georgiana Carmen, „Politici sociale şi legislative privind 
stabilitatea, coeziunea şi funcţionalitatea familiei”, (Coordonator 
ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae) 

 SPRINCENATU Magda, „Sistemul integrat de servicii sociale 
pentru persoane cu handicap mintal lejer”, (Coordonator ştiinţific: 
lector asistent GRIBINCEA Tatiana) 

 STINGACIU Claudia, „Politici sociale pentru familie în 
România”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae) 

 STOICAN Angelica, „Integrarea persoanelor cu disabilităţi 
locomotorii în câmpul muncii (cazul jud. Gorj)”, (Coordonator 
ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana) 

 BRATUCU Felicia, „Criza demografică - tendinţe şi strategii de 
intervenţie socială”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent 
GRIBINCEA Tatiana) 

 BRIŢA Lucica, „Managementul serviciilor de calitate pentru tineri 
în centre comunitare”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent 
GRIBINCEA Tatiana) 

 CHIRCEA Diana, „Impactul migraţiei legale şi ilegale asupra 
situaţie socio-economice din ţară”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent GRIBINCEA Tatiana) 

 CLINCI (NICOAICA) Valentina, „Impactul politicilor anti-şomaj 
asupra integrării profesionale a tinerilor din localităţile rurale”, 
(Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana) 

 MOROGAN (Gherghiceanu) Cristina, „Sărăcie şi incluziune 
socială”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae) 

 MUSCOI (Marian) Rodica, „Asigurările sociale de şomaj”, 
(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae) 

 STERIAN (Dumitru) Margareta, „Migraţia internaţională ca 
strategie de viaţă şi schimbarea comunitară”, (Coordonator 
ştiinţific: lector asistent MORARU Ina) 

 BALAN Constantin Cristinel, „Integrarea şi asistarea persoanelor 
vârstnice în centre medico-sociale”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent GRIBINCEA Tatiana) 
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 COMAN Adina, „Parteneriatul dintre organizaţiile 
neguvernamentale şi administraţia publică locală”, (Coordonator 
ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae) 

  COZIANU Feraru Dorina, „Primăria - element cheie în acordarea 
beneficiilor sociale (Studiu de caz primăria Galaţi)”, (Coordonator 
ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana) 

  PÎSLARU (Şişianu) Angela, „Activităţi de voluntariat desfăşurate 
de asistenţii sociali în acordarea ajutorului persoanelor vârstnice”, 
(Coordonator ştiinţific: lector asistent ZUBENSCHI Mariana)  

 SOVAILA (Mospanciuc) Gabriela, „Optimizarea sistemului de 
protecţie socială a familiei şi copilului în România”, (Coordonator 
ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)  

 RACMAN Cornelia, „Politicile educaţionale şi impactul lor asupra 
comunităţii şi familiilor vulnerabile”, (Coordonator ştiinţific: dr. 
conf. univ. SALI Nicolae) 

 DNESTREAN  Tatiana, MA, „Managementul şi consiliere în 
Asistenţă Socială”, „Politici sociale ale Republicii Moldova în 
perspectiva integrării europene”,  (Coordonator ştiinţific: dr. conf. 
univ. SALI Nicolae) 

 IAŢCO Olesea, MA, anul II, „Managementul carierii: rolul 
consilierii în proiectarea succesului profesional”, (Coordonator 
ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA SERVICII SOCIALE COMUNITARE 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 616 

 
Moderatori: HARAZ Svetlana, lector asistent 

         ERMURACHE Adrian, lector asistent 
      TÎRSÎNA Cristina, studentă anul III 

 
12.00 – 15.30 Comunicări 

 TÎRSÎNA Cristina, „Adopţia copilului - prioritate a politicilor 
sociale în Republia Moldova”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent  JURACOVSCHI Nadejda)  

 BRAGA Cristina, „Implicarea societăţii în spriginul persoanelor cu 
dizabilităţi locomotorii”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent 
ZUBENSCHI Mariana)  

 CEBOTARU  Cristina, „Abuzul în familie ca patern 
transgeneraţional”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA 
Victoria) 
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 FOIU  Axenia, „Asistenţa şi protecţia socială a şomerilor”, 
(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae) 

 GRĂJDIERU  Elena, „Asistenţa familiei cu copiii invalizi”, 
(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae) 

 GUZUN  Tatiana, „Servicii psihosociale de prevenire a riscurilor 
separării părinţilor de copii în familiile migranţilor”, (Coordonator 
ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 IFTODI  Ludmila, „Asistenţa copilului maltratat ca serviciu 
specializat în Republica Moldova”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent HARAZ Svetlana)  

 MOTRICALA Alina, „Fenomenul abandonului copilului de vîrstă 
fragedă - politici de prevenire”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent HARAZ Svetlana)  

 PONCRATIEVA  Anna, „Adopţia ca formă de plasament a 
copiilor abandonaţi”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent 
DĂNILESCU Viorica) 

 POPA  Tatiana, „Prevenirea traficului de copii prin dezvoltarea 
serviciilor de prevenţie”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent 
HARAZ Svetlana)  

 ROIBU  Iulia, „Pregătirea copilului şi a familiei pentru transferul 
din instituţie rezidenţială în familie”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent HARAZ Svetlana)  

 ŞCERBANSCAIA  Tatiana, “Sistemul asigurărilor sociale şi statul 
bunăstării”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae) 

 ŞOIMU Irina, „Prevenirea explorării economice a copiilor prin 
promovarea practicilor asistenţiale”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent HARAZ Svetlana)  

 STANCIUC  Svetlana „Asistenţa socială a nou-născuţilor, 
probleme şi strategii de stat”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent 
ZUBENSCHI Mariana)  

 STOICA  Vasilii, „Crearea şcolilor prietenoase în cadrul 
incluziunii şcolare a copiilor cu dizabilităţi”, (Coordonator 
ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)  

 TOMIŢA  Olesea, „Rolul bisericii în integrarea persoanelor cu 
dizabilităţi”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae) 

 VÎLCU  Elena, „Copii cu dizabilităţi locomotorii - nişă de 
integrare în societate”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent 
ZUBENSCHI Mariana)  
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 VOZNEAC  Dumitru, „Organizarea serviciilor sociale la nivel 
local pentru copii cu dizabilităţi”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent HARAZ Svetlana)  

 ANGHEL Viorica, „Munca copilului: între educaţie şi exploatare. 
Asistenţa cazurilor de exploatare a copilului”, (Coordonator 
ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)  

 BULIGA Galina, „Aprecierea subiectivă a calităţii vieţii de către 
batrînii din aziluri în dependenţă de relaţiile interpersonale cu 
rudele de gradul I şi II”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent  
JURACOVSCHI Nadejda)  

 POPOVICI Maria, „Măsuri de protecţie socială a copilului cu 
dizabilităţi m intale în Republica Moldova”, (Coordonator 
ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)  

 POTLOG Iana, „Accesul tinerilor cu dizabilităţi la învăţămîntul 
superior”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)  

 SCRIPNIC Igor, „Роль социального работника в интеграции в 
современное общество людей с ограниченными 
возможностями”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent 
GRIBINCEA Tatiana) 

 ARSENII  Elena, anul III, „Abandonul copiilor o problemă pentru 
societate” (Coordonator ştiinţific: (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent HARAZ Svetlana)  

 CLIVADĂ Natalia, „Servicii specializate pentru persoanele 
vîrstnice la domiciliu (studiu de caz în oraşul Hînceşti)”, 
(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae) 

 RAŢĂ Gheorghe, „Particularităţile dezvoltării serviciului de 
asistenţă socială în Republica Moldova şi posibilităţile de angajare 
a viitorilor specialişti în cîmpul muncii”, CERNIŢANU Mariana 

 MAZUR Oleg, „Instituţionalizarea persoanelor vîrstnice – cauze, 
efecte şi acţiuni de ajutor”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. 
SALI Nicolae) 

 CLAPANIUC Natalia, „Servicii de intervenţie pentru copiii 
abuzaţi din Municipiul Chişinău”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent GRIBINCEA Tatiana) 

 BORDIANU Mihaela, „Abandonul în maternităţi: descriere, 
fenomene, factori”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI 
Nicolae) 

 BOTEA Claudia, „Violenţa domestică, percepţii şi servicii sociale 
de suport a victimelor”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. 
SALI Nicolae) 
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 BREHUI Irina, „Rolul asistentului social în comunitatea 
deficienţilor de auz”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI 
Nicolae) 

 GHEORGHE Maria Emilia, „Rolul asistentului social şi al 
consilierului de reintegrare socială în optimizarea relaţiilor femeii 
deţinute cu familia şi copiii săi”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. 
univ. SALI Nicolae) 

  MACICASI Claudia, „Prevenirea fenomenului exploatării sexuale 
a copilului”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA 
Victoria) 

 STAN Mariana, „Problematica practicii sociale a vârstnicilor”, 
(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae) 

 TUDOR Tudora, „Serviciile de intervenţie centrate pe familie în 
protecţia socială a copiilor cu dizabilităţi”, (Coordonator ştiinţific:  
dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 TUTU Elena, „Locul copilul exploatat sexual în sistemul 
serviciilor sociale din România”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent HARAZ Svetlana)  

 Bîrsan Coca, „Sărăcia ca aspect favorizant al violenţei în familie”, 
(Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 DIACONU Vasile, „Practici de lucru cu părinţii copiilor cu cerinţe 
educaţionale speciale  în cadrul serviciilor de AS”, (Coordonator 
ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

  GIANGU (Constantin) Mariana, „Teatrul social ca metodă de 
intervenţie socială în schimbare de atitudini şi comportamente”, 
(Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)  

 IUSEIN (CHERECHEŞ) Mirela Didina, „Identitatea profesională a 
viitorului şi actualului asistent social”, (Coordonator ştiinţific: 
lector asistent HARAZ Svetlana)  

 MANTARAU (Blidaru) Mihaela, „Serviciile de asistenţă socială în 
promovarea egalităţii genurilor”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent HARAZ Svetlana)  

 MATEI (MARIN) Iuliana, „Dezvoltarea  serviciilor de tip familial 
ca alternativă la instituţionalizare”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent HARAZ Svetlana)  

 RASID (ALI) Ersin Culgian, „Rolul politicilor de stat în iradicarea 
fenomenului marginalizării copiilor străzii”, (Coordonator 
ştiinţific: lector asistent ZUBENSCHI Mariana)  

 TULIN Elena, „Eficienţa reformei în protecţia socială a copiilor 
orfani”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent ZUBENSCHI 
Mariana)  
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  VISAN Roxana Steliana, „Asistenţa socială a familiei în procesul 
de adopţie a copilului de vârstă fragedă”, (Coordonator ştiinţific: 
lector superior MORARU Ina) 

  CÂRJAN (MANEA) Dumitra, „Implicaţiile asistentului social în 
reintegrarea copilului abandonat în România”, (Coordonator 
ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 CHIRIŢA (TUDOR) Mihaela, „Servicii de Asistenţă Maternală 
Profesionistă  în România. Rolul asistentului social în procedura 
plasamentului”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA 
Victoria) 

 GRECU (BENCHEA) Voica Mariana, „Intervenţii sociale în 
scopul prevenirii abandonului nou-născuţilor de către mamele 
minore”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 GRECU (NIŢA) Daniela, „Socializarea copiilor cu probleme 
comportamentale – abordare asistenţială”, (Coordonator ştiinţific: 
lector asistent HARAZ Svetlana)  

 HAGHIAC (MARCU) Rodica, „Servicii de asistenţă socială 
pentru copiii abuzaţi fizic”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent 
DĂNILESCU Viorica) 

  IANCU (MANOLE) Mihaela, „Rolul abilităţilor de comunicare 
ale asistentului social în eficientizarea serviciilor oferite 
beneficiarilor”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA 
Victoria) 

 MUNTEANU (CALCIU ZODIERU) Laura Simona, „Serviciile 
sociale acordate migranţilor la etapa de reîntoarcere în ţara de 
origine”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 SILIVASTRU (ŞTIRBU) Monica Cristina, „Bătrânii 
instituţionalizaţi: între izolare şi incluziune socială”, (Coordonator 
ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 ZLOTA Anca, „Modele contemporane de implementare a 
serviciilor sociale în cadrul centrelor multifuncţionale”, 
(Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana) 

 CERBOV  Rodica, MA, anul II, “Integrarea socială a copiilor cu 
disabilităţi provocate în urma combustiilor”, (Coordonator 
ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 FAZLÎ  Dmitri, MA, anul II, “Консультирование одарённых 
детей в процессе их социальной интеграции”, (Coordonator 
ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae) 

 IACONI Elena, MA, anul II, “Problemele copilului 
instituţionalizat şi rolul asistentului social în soluţionarea lor”, 
(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 
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 LEADAVSCHI  Sofia, MA, anul II, « Promovarea modului 
sănătos de viaţă şi modalităţile de pregătire pentru viaţa de familie 
a tinerilor”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae) 

 PÎNZARU  Natalia, MA, anul II, „Programe de voluntariat şi 
eficienţa acestora în prestarea serviciilor de reabilitare a 
persoanelor discriminate social în cadrul ONG-urilor”, 
(Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 SANDULEAC  Tatiana, MA, anul II,  „Centrul maternal ca 
instituţie de susţinere şi asistenţă socială a mamei singure  
necăsotorite şi a copilului ei”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. 
univ. GONŢA Victoria) 

 
15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 

 
 

SECŢIA METODE ŞI TEHNICI ÎN ACORDAREA  
SERVICIILOR SOCIALE 

16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 501 
 
Moderatori: DĂNILESCU Viorica, lector asistent 

       IVACICOVSCAIA  Irina, anul III 
 
12.00 – 15.30 Comunicări 

 BARAN  Olga, „Modalităţi de asistare şi protecţie a persoanelor în 
etate”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU 
Viorica) 

 BOBOC Mihaela, „Persoana traficată – etichetă în societatea 
mondenă” (Coordonator ştiinţific: lector asistent ZUBENSCHI 
Mariana)  

 BOTNARI  Serghei, „Impactul codependenţei asupra calităţii vieţii 
familiilor consumatorilor de droguri”, (Coordonator ştiinţific: 
lector asistent  JURACOVSCHI Nadejda) 

 BUTNARI  Anna, „Programe de reintegrare în societate a copiilor 
din internat”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU 
Viorica) 

 CARTOFLEA  Sergiu, „Asistenţa psihosocială a minorilor din 
familii dezorganizate ca urmare a divorţului”, (Coordonator 
ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica) 

 GORBATENCO  Natalia, „Aspecte psihosociale ale violenţei 
asupra femeii în Republica Moldova”, (Coordonator ştiinţific: dr. 
conf. univ. SALI Nicolae) 
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 HACEATREAN  Liusea, „Abuzul faţă de copilul instituţionalizat 
în Republica Moldova. Modalităţi de intervenţie socială.”, 
(Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 IVACICOVSCAIA  Irina, „Munca neremunerată în folosul 
comunităţii ca formă de reintegrare a delicvenţilor în comunitate”, 
(Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica) 

 JALBA  Natalia, „Asistenţa socială a persoanelor tinere care se 
află în căutarea unui loc de muncă”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent ZUBENSCHI Mariana)  

 MIHAILENCO  Ana, „Tutela şi curatela ca formă de protecţie a 
copiilor rămaşi fără îngrijire părintească”, (Coordonator ştiinţific: 
lector asistent DĂNILESCU Viorica) 

 POPUŞOI  Natalia, „Reintegrarea socială a minorilor eliberaţi din 
locurile de detenţie”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent 
DĂNILESCU Viorica) 

 ŞIŞEBAROV  Valentina, „Rolul asistentului social în prevenirea 
abandonului de copii în cadrul şcolii”, (Coordonator ştiinţific:  dr. 
conf. univ. GONŢA Victoria) 

 TÎMBUR  Cristina, „Modele inovative de integrare socio-
profesională a copiilor din instituţii rezidenţiale”, (Coordonator 
ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica) 

 BAEŞU Valeriu, „Asistenţa socială şi juridică a minorului victimă 
a violenţei”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA 
Victoria) 

 CHERDIVARĂ–GATMAZEI Rodica, „Specificul intervenţiei şi 
investigaţiei în cazurile de violenţă domestică”, (Coordonator 
ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica) 

 CIOBANU Larisa, „Probaţiunea presentenţială ca formă de 
asistare şi supraveghere a minorilor delicvenţi”, (Coordonator 
ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica) 

 CONDRACIUC Svetlana, „Servicii de asistenţă socială oferite 
persoanelor în etate în Republica Moldova”, (Coordonator 
ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica) 

 LUPAŞCU Daniela, „Separarea ca stare de criză a familiei. Rolul 
asistentului social în sprijinul copilului din  familia temporar 
dezintegrată” , (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA 
Victoria) 

 MANIUC Adriana, „Specificul asistenţei sociale a familiei cu copii 
cu nevoi speciale”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent  
JURACOVSCHI Nadejda)  
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 MÎRA Veaceslav, „Administrarea justiţiei în comunitate pentru 
minori”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU 
Viorica) 

 POSTOLACHI Mihail, „Riscurile inadaptării sociale la tinerii 
absolvenţi ai instituţiilor rezidenţiale”, (Coordonator ştiinţific: 
lector asistent  JURACOVSCHI Nadejda)  

 ROŞCA Ruslan, „Tinerii pe piaţa muncii: modalităţi de integrare  
socio-profesională”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent 
DĂNILESCU Viorica) 

  ANDREI Mria, „Echipa multidisciplinară – component vital al 
serviciilor de asistenţă socială a cazurilor de violenţă în familie”, 
(Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

  BRATUIANU Lidia, „Consumul de droguri în rândul tinerilor: 
între prevenţie şi intervenţie”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent DĂNILESCU Viorica) 

  BUZGURE Ion, „Diversitatea strategiilor orientate spre 
dezvoltarea comunitară şi situaţia precară a localităţilor rurale din 
România”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU 
Viorica) 

  CIOBANU Ileana, „Prestaţii sociale şi modalităţi de reinserţie 
socio-profesională a şomerilor”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent DĂNILESCU Viorica) 

  MOTEA Loredana Monica, „Destrămarea căsniciei, criza 
familială şi divorţul”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI 
Nicolae) 

  FRUMUZ (POPESCU) Mariana Elizaveta, „Asistarea şi 
reintegrarea socială a copiilor in conflict cu legea în România”, 
(Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica) 

 GĂLBINAŞU (Cărbunaru) Elena, „Serviciul de probaţiune: o 
nouă formă de asistare, consiliere şi supraveghere a persoanelor în 
conflict cu legea”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent 
DĂNILESCU Viorica) 

  GHINEA (BRATUCU) Gabriela, „Dezvoltarea şi diversificarea 
serviciilor sociale în mediul rural din România”, (Coordonator 
ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica) 

  POPESCU Claudiu, „Devianţa şcolară. Analiza comparativă a 
fenomenului în mediul rural şi urban”, (Coordonator ştiinţific:  dr. 
conf. univ. GONŢA Victoria) 

 STOICA (CROITORU) Mihaela, „Incursiuni teoretico-
metodologice în asistenţa socială a victimelor violenţei în familie”, 
(Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 
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 BRAUNER (PARTENE) Nicoleta, „Inadaptarea psiho-
comportamentală şi perspectiva intervenţiei asistenţiale în  
îngrijirea persoanelor cu handicap locomotor grav”, (Coordonator 
ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

  DIACONU Cezar Cătălin, „Specificul activităţilor de reabilitare şi 
integrare a copiilor cu dizabilităţi psihice”, (Coordonator ştiinţific: 
lector asistent DĂNILESCU Viorica) 

  ENE Costela Elena, „Particularităţile de integrarea sociala a 
persoanelor cu dizabilităţi fizice”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent DĂNILESCU Viorica) 

  IORGA (LUPU) Laura Luana, „Monitorizarea muncii copilului: 
instrument eficient de prevenire şi combaterea a exploatării muncii 
copilului”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ 
Svetlana)  

 MANEA Lenuţa, „Violenţa în familie ca factor al abandonului de 
copii în România”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA 
Victoria) 

 NALBARU Nicuşor, „Rolul asistentului social în dezvoltarea 
personalităţii copilului instituţionalizat”, (Coordonator ştiinţific: 
dr. conf. univ. SALI Nicolae) 

 NECULA (MITACHE) Corina, „Dezvoltarea serviciilor de 
asistenţă a victimelor violenţei domestice (studii de caz din cadrul 
Centrului de consiliere a victimelor violenţei în familie, Galaţi)”, 
(Coordonator ştiinţific: lector asistent DĂNILESCU Viorica) 

 SURCICA (TUDORACHI) Rodica, „Activitatea asistentului social 
in prevenirea instituţionalizării copiilor în dificultate”, 
(Coordonator ştiinţific: lector asistent HARAZ Svetlana)  

 BOGACIUC  Rodica, MA, anul II, „Dezvoltarea motivaţiei de 
muncă a angajaţilor în serviciile de asistenţă socială”, 
(Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana) 

 GHEŢIVU  Veaceslav, MA, anul II, “Evaluarea capacităţii şi 
rolului Administraţiei Publice Locale în prestarea serviciilor 
sociale pentru tineri”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent 
GRIBINCEA Tatiana) 

 GOLAN  Olga, MA, anul II,  « Servicii şi programe pentru tineret 
în cadrul instituţiilor de învăţămînt”, (Coordonator ştiinţific:  dr. 
conf. univ. GONŢA Victoria) 

 GULIAN  Victor, MA, anul II,  « Sistemul de formare profesională 
continuă a personalului angajat în serviciile de asistenţă socială”, 
(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI Nicolae) 
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 ŞINDIRINSCHI  Natalia, MA, anul II, „Sănătatea mamei şi a 
copilului în sistemul de protecţie socială din Republica Moldova”, 
(Coordonator ştiinţific: lector asistent GRIBINCEA Tatiana) 

 ŢUCANOV  Ilie, MA, anul II, « Grupul de suport pentru invalizi: 
modalităţi de organizare şi efecte psihosociale”, (Coordonator 
ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 TVERDOHLEB  Lina, MA, anul II, „Eficientizarea Sistemului de 
Asigurări Sociale în Republica Moldova”, (Coordonator ştiinţific: 
lector asistent GRIBINCEA Tatiana) 

 LUPAŞCU Mariana, MA, anul II, „Conferinţa familială ca formă 
de sprijin a familiei cu copii aflate în dificultate”, (Coordonator 
ştiinţific:  dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 BACALU Victor, MA, anul II, „Consilierea militarilor şi familiilor 
lor în Republica Moldova”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. 
GONŢA Victoria). 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
 

Specialitatea „Sociologie” 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 603 

 
Moderatori: SALI Nicolae, dr. conf. univ. 

       ZUBENSCHI Mariana, lector asistent 
          SURUGIU  Ana, anul III 

 
12.00 – 15.30 Comunicări 

 ALEXA  Vasile, „Sistemul penetenciar în Republica Moldova. 
Caracteristica persoanelor deţinute şi a programelor de 
resocializare a acestora”, (Coordonator ştiinţific:  dr. conf. univ. 
GONŢA Victoria) 

 BÎRLĂDEANU Radu, „Sondajele de opinie ca alternativă de 
manipulare cu populaţia”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent 
ZUBENSCHI Mariana)  

 BONDARI Denis, „Migraţia teritorială ca efect secundar al crizei 
economice în Republica Moldova”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent ZUBENSCHI Mariana)  

 BUTUCEL Corneliu, „Inteligenţa socială şi inteligenţa emoţională 
– predictori ai competenţei profesionale”, (Coordonator ştiinţific: 
lector asistent ZUBENSCHI Mariana)  

 DOLGHI Vladislav, „Îmbătrînirea populaţiei în Republica 
Moldova. Evoluţie şi perspective”, (Coordonator ştiinţific: lector 
asistent ZUBENSCHI Mariana)  
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 HÎRBU  Olga, „Efectul migraţiei asupra educaţiei copiilor din 
familia moldovenească contemporană”, (Coordonator ştiinţific: 
lector asistent ZUBENSCHI Mariana)  

 NEGOIŢA  Ludmila, „Calitatea educaţiei în învăţămîntul superior 
din Republica Moldova”, (Coordonator ştiinţific: lector asistent 
ZUBENSCHI Mariana)  

 PATRAŞCO Igor, „Protecţia socială – element fundamental al 
politicilor statale”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. SALI 
Nicolae) 

 PEREPEOLCHIN Igor, „Миграционные тенденции в Р. 
Молдова и их влияние на общественное развитие”, 
(Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. GONŢA Victoria) 

 SURUGIU Ana, „Sportul-factor socializator în dezvoltarea 
personalităţii tînărului”, (Coordonator ştiinţific: dr. conf. univ. 
SALI Nicolae) 

15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
 

WORKSHOP-URI   
„Aspecte practice ale psihologiei, sociologiei şi asistenţei sociale” 

 21 aprilie 2011, joi, aula 432 
 
13.00-15.30  

 Formarea comportamentului asertiv (moderator: Ina MORARU, 
lect. sup., ŞTIRBU Diana, anul II); 

 Использование игр в тренингах для повышения самооценки 
для детей младшего школьного возраста (moderator: Dina 
GODOROZEA, lect. Sup., BURDEINAIA Aleftina, anul II); 

 Tehnici de evaluare a familiei în cadrul terapiei de cuplu 
(moderator: Victoria GONŢA, dr., conf., MALCOCI Svetlana, anul II). 
15.30-16.00 – pauză 
16.00-18.30  

 Psihologia maternităţii – un domeniu nou de cercetare (moderator: 
Tatiana CEBAN, lect., POTOROACA Mihai, anul II); 

 Servicii sociale comunitare (moderator: Tatiana GRIBINCEA, 
lect., BIVOL Elena, anul II); 

 Религиозно-когнитивный диссонанс в системе ценностей 
современного обществa (moderator: Victor DARII, lect., STROGOTEAN 
Silvia, anul II). 
18.30-19.00 Concluzii, totaluri 
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3.6. FACULTATEA BIOMEDICINĂ ŞI ECOLOGIE 
 

SECŢIA ECOLOGIE 
      16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 314a 

 
Moderatori:  Alisa VOLCEANOV, anul III; 
                      Dr. hab. prof. univ. Eudochia ZAGORNEANU 
 
12.00– 15.30 Comunicări 

 CERNAVCA Vitalie, an. III, „Diversitatea ecologică a florei din 
Rezervaţia Pădurea Domnească” (Conducător ştiinţific: dr. conf. Covali V.). 

 SCOARŢĂ Constantin, an. III „Studiul ecotoxicologic ale apelor 
uzate din municipiul Chişinău.” (Conducător ştiinţific: dr. conf. SOCOLOV 
Vasile). 

 CIUMAC Iaroslav, an. III, “Rolul autorităţilor publice locale în 
protecţia mediului în raionul Soroca.” (Conducător ştiinţific: dr. conf. 
SOCOLOV Vasile). 

 HORTOLOMEI Ion, an. III, “Calitatea apei rîului Prut din 
rezervaţia Padurea Domnească.” (Conducător ştiinţific: dr. conf. 
SOCOLOV Vasile). 

 CIUMACU Anatolie, an. III, “Poluarea aerului atmosferic în 
raionul Rişcani şi sănătatea populaţiei.” (Conducător ştiinţific: dr. conf. 
SOCOLOV Vasile). 

 SAVRANSCHI Denis, an. III, “Starea habitatului a percelei „Ţara 
Bitlanilor ” din aria  protejată Pădurea Domnească.” (Conducător ştiinţific: 
Drumea D). 

 GHECEANU Gălin, an. III,  “Nivelul poluării surselor de apă 
potabilă cu nitraţi şi unele consecinţe nefaste pentru sănătatea populaţiei în 
Republica Moldova.” (Conducător ştiinţific: dr. conf. SOCOLOV Vasile). 

 GLIBICIUC Corina, an. III, “Starea ecologică a raionului  
Cantemir.” (Conducător ştiinţific: dr. conf. Gumovschi A.). 

 GURIEV Serghei, an. III, “Evaluarea calităţii aerului atmosferic 
din spaţiile verzi ale raionului Ungheni.” (Conducător ştiinţific: dr. conf. 
SOCOLOV Vasile). 

 MOCANU Ivan, an. III,  “Calitatea apei potabile pe teritoriul 
Republicii Moldova şi răspîndirea bolilor endemice.“ (Conducător ştiinţific: 
dr. conf. SOCOLOV Vasile). 

 CUCURUZAC Dorel, an. III,  “Protecţia Ecologiă a bazinelor 
acvatice din raionul Rişcani.” (Conducător ştiinţific: dr. hab. Dediu I.). 

 CACEROVSCHI Andrei, an. III, “Studiul securităţii ecologice din 
Republia Moldova în Conceptul Uniunii Europene.” (Conducător ştiinţific: 
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dr. conf. SOCOLOV Vasile). 
 VOLCEANOV Alisa, an. III, “Felis catus - sursa de poluare 

parazitară a mediului ambiant.” (Conducător ştiinţific: dr. conf. 
TĂLĂMBUŢĂ N.). 

 ROTARI Marina, an. III, “Conservarea biodiversităţii: bănci de 
germeni” (Conducător ştiinţific: dr. conf. ZAGORNEANU E.). 

 BEŞLEAGA Alexandru, an. III, “Protecţia ecologică a spaţiilor 
verzi din raioanele Rezina şi Şoldăneşti.” (Conducător ştiinţific: dr. conf.  
Socolov V.). 

 BALAN Vera, an. III,  “Protecţia ecologică a solurilor din raionul 
Edineţ.” (Conducător ştiinţific: dr. conf.  Socolov V.). 

 BUCICOVA Elena, an.III, “Экологическое состояние 
земельного фонда в Кантемирском районе.” (Conducător ştiinţific: dr. 
conf. Socolov V.). 

 BUSUIOC Pavel, an. III,  “Starea ecologică a fîntinelor din cadrul 
rezervaţiei  Plaiul Fagului.” (Conducător ştiinţific: dr. conf. Socolov V.). 

 CASAP Eduard, an. III,  “Probleme în reglementarea juridică a 
protecţiei mediului în Legislaţia naţională a Republicii Moldova.”  
(Conducător ştiinţific: dr. conf.  Socolov V.). 

 COROI Ivan, an. III,  “Экологическое состояние колодцев в 
природной резервации „Pădurea Domnească”. (Conducător ştiinţific: dr. 
conf.  Socolov V.) 

 NEGHINA Marin, an. III,  “Poluarea aerului atmosferic în oraşul 
Chişinău şi sănătatea populaţiei.” (Conducător ştiinţific: dr. conf. Socolov 
Vasile). 

 BOSTAN Margareta, an. III,  “Problema pesticidelor, fertilizanţilor 
şi deşeurilor menajere de pe teritoriul raionului Ialoveni.” (Conducător 
ştiinţific: dr. conf. Socolov V.). 

 NICOLAEV Serghei, an. III,  “Экологическое состояние вод в 
природной резервации «Ţigăneşti».” (Conducător ştiinţific: dr. conf.  
Socolov V.). 
 

MASTERAT 
 GROSU Carolina, Regimul juridic al ariilor naturale şi rezervaţiilor 

ştiinţifice strict protejate de Stat din Republica Moldova. (Conducător 
ştiinţific: V. Covali) 

 CROITOR Andrei, Problemele stringente în reglementarea juridică 
a protecţiei mediului şi securităţii ecologice în Uniunea Europeană: aspect 
comparativ-analitic cu Legislaţia naţională a Republicii Moldova 
(Conducător ştiinţific: dr. conf. Vasile SOCOLOV) 

 PANAMAREOVA Irina, Managementul ecologic privind studiul 
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eco-toxicologic ale evacuării şi epurării apelor uzate din mun. Chişinău. 
(Conducător ştiinţific: dr. conf.   Vasile SOCOLOV) 

 MALENCAIA Vera, Protecţia şi valorificarea durabilă a 
ecosistemelor acvatice din Republica Moldova (pe exemplul mun. 
Chişinău).  (Conducător ştiinţific: A. GUMOVSCHI) 

 AXENTII  Alina, Evaluarea calităţii aerului atmosferic din spaţiile 
verzi ale mun. Chişinău. (Conducător ştiinţific: A. GUMOVSCHI) 

 ARSENII Marina, Nivelul poluării surselor de apă potabilă cu 
nitraţi şi unele consecinţe nefaste pentru sănătatea populaţiei Republicii 
Moldova (pe exemplul raionului Nоnceşti). (Conducător ştiinţific: A. 
GUMOVSCHI) 

 CRESCIUC Olesea, Incidenţa toxocarozei la om şi animale 
sinantrope în mun. Chişinău. (Conducător ştiinţific: N.TALAMBUŢA ) 

 SCURTU Anna,   Influenţa aflotoxinului – B asupra organismului 
uman. (Conducător ştiinţific: dr. conf. Vasile SOCOLOV) 

 ABDELHADI Abdalla Mousa, Elaborarea şi cercetarea unor 
sisteme solide disperse cu Izohidrofural, (Conducător ştiinţific: dr. conf.   
Vasile SOCOLOV) 
15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA BIOMEDICINĂ 
16 aprilie 2011, sâmbătă,  aula 314b 

 
Moderatori:  GOLBAN M, anul lll. 
                      Lector superor – magistru Liudmila SOCOLOVA 
                      Lector superor – magistru Lina DOLGORUC 
 
12.00 – 15.30 Comunicări 

 RACILĂ Nadejda, an. III, “Importanţa masajului reflexogen în 
prevenirea afecţiunilor.” (Conducator ştiinţific: dr. conf. COŞNEANU Ana) 

 GHERMAN Alexandrina, an. III,  „Programe kinetoterapeutice şi 
de corectare a piciorului plat” (Conducător ştiinţific: dr. COŞNEANU A.) 

 ROŞCA Ana, an. III, “Masajul şi kinetoterapia – mijloc de 
profilaxie şi tratament în osteoporoză.” (Conducător ştiinţific: dr. conf. 
COŞNEANU Ana). 

 NISTREANU Olga, an. III,  “Rolul masajului în recuperarea 
diferitelor afecţiuni.” (Conducător ştiinţific: dr. conf. COŞNEANU Ana). 

 MARTALOG Polina, an. III, “Masajul în beneficiul sănătăţii.” 
(Conducător ştiinţific: dr. conf.  COŞNEANU Ana). 

 OPREA Anna, an. III, „Masajul şi principii kinetoterapeutice la 
persoanele de virsta a III” (Conducător ştiinţific: dr. conf. COŞNEANU A.) 
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 BOAGHE Natalia, an. III, “Rolul masajului în combaterea 
stresului.” (Conducător ştiinţific: dr. conf. COŞNEANU Ana). 

 CALIN Olga, an. III, “Masajul cu preparate aromate.” (Conducător 
ştiinţific: dr. conf. COŞNEANU Ana ). 

 COVACI Ecaterina, an. III, “Массаж при болях в спине и 
сколиозах.” (Conducător ştiinţific: dr. conf.  SOCOLOV V). 

 BERZAN Olga, an. III, “Биохронология, особенности питания и 
ухода за кожей лица.” (Conducător ştiinţific: lector superior, Liudmila 
SOCOLOVA). 

 ŞEVŢOVA Inna, an. III, “ Массаж нижних конечностей при 
посттравматических повреждениях.” (Conducător ştiinţific: dr. conf.   
Vasile SOCOLOV). 

 CIVCIŞ Olga, an. III, “ Programa de ingrijire şi corecţie a tenului 
problematic la adolescenţi.” (Conducător ştiinţific: dr. conf. Vasile 
SOCOLOV). 

 CIMPOEŞ Alexandrina, an. III, “Masajul Jaque în programul de 
îngrijire cosmetică a tenului.” (Conducător ştiinţific: dr. conf. Vasile 
SOCOLOV). 

 FEDORENCO Ecaterina, an. III, “Массаж  жизненно-активных  
точек  лица.” (Conducător ştiinţific: dr. conf. Vasile SOCOLOV). 

 MUNTEANU Elena, an. III, “Пигментообразование и решение 
косметических проблем.” (Conducător ştiinţific: lector superior, Liudmila 
SOCOLOVA). 

 VOLCOVA Anna, an. III, “Проблемы мужских и женских волос 
и секреты ежедневного ухода.” (Conducător ştiinţific: lector superior, 
Liudmila SOCOLOVA). 

 GOLBAN Marina, an. III, “Пластический массаж в 
косметических программах по уходу за сухой кожей." (Conducător 
ştiinţific: lector superior, Liudmila SOCOLOVA). 

 DAVIDOGLO Natalia, an. III, “Массаж для коррекции фигуры 
и лечебные обертывания.” (Conducător ştiinţific: lector superior, Liudmila 
SOCOLOVA). 

 FOMINA Inna, an. III, “Лимфодренажный  массаж в 
косметических программах по уходу за кожей лица.” (Conducător 
ştiinţific: lector superior, Liudmila SOCOLOVA). 

 BOZBEI Tatiana, an. III, “Лифтинг лица посредством массажа и 
масок.” (Conducător ştiinţific: lector superior, Liudmila SOCOLOVA). 

 PAŞA Elena, an. III, “Психосоматический массаж лица.” 
(Conducător ştiinţific: lector superior, Liudmila SOCOLOVA). 

 CARPUC Olesea, an. III, “ Лифтинг – гимнастика для бедер и  
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ягодиц.” (Conducător ştiinţific: lector superior, Liudmila SOCOLOVA). 
 NACUL Irina, an. III, “Гимнастика лица в программе 

профилактики. преждевременного старения.” (Conducător ştiinţific: 
lector superior, Liudmila SOCOLOVA). 

 PORUBINA Liliana, an. III, “Terapia anticuperozică.” 
(Conducător ştiinţific: lector superior, Lina DOLGORUC). 

 DOGOTARI Tatiana, an. III, “Ingrijirea tenului în dependenţă de 
vîrstă.” (Conducător ştiinţific: lector superior, Lina DOLGORUC). 

 AMBROS Svetlana, an. III, “Peelingul cu lipohidroxiacizi.” 
(Conducător ştiinţific: lector superior, Lina DOLGORUC). 

 RUSU Olga, an. III, “Particularităţile ingrijirii cosmetice a tenului 
la bărbaţi.” (Conducător ştiinţific: lector superior, Lina DOLGORUC). 

 SAVA Silvia, an. III, “Tendinţele contemporane de întinerire a 
tenului feţei.” (Conducător ştiinţific: lector superior, Lina DOLGORUC). 

 SOILITA Daniela, an. III, “Imbătrînirea hormonală a tenului.” 
(Conducător ştiinţific: lector superior, Lina DOLGORUC). 

 BOSTAN Mariana, an. III, „Metode de curăţire atraumatică a 
tenului.” (Conducător ştiinţific: lector superior, Lina DOLGORUC). 

 HARABADJI Raisa, an. III, “Produse cosmetice nutritive şi de 
protecţie.” (Conducător ştiinţific: lector superior, Lina DOLGORUC). 

 SIRBU Alina, an. III, “Terapia complexă anti-age după vîrsta de 50 
ani.” (Conducător ştiinţific: lector superior, Lina DOLGORUC). 

 NEGRU Elena, an. III, Produse şi metode de tratament cu efect 
antioxidant (Conducător ştiinţific: lector superior, Lina DOLGORUC). 

 ISAC Irina, an. III, Produse cosmetice cu lifting efect. (Conducător 
ştiinţific: lector superior, Lina DOLGORUC). 

 GOREA Cristina, an. III, Ingrijirea cosmetică a tenului tinăr. 
(Conducător ştiinţific: lector superior, Lina DOLGORUC). 

 ALBU Cristina, an. III, Oxigenoterapia în cosmetologie. 
(Conducător ştiinţific: lector superior, Lina DOLGORUC). 

 CERNEI Corina, an. III, “Măştile alginate.” (Conducător ştiinţific: 
lector superior, Lina DOLGORUC). 

 CATAN Mariana, an. III, „Mezoterapia şi metodele 
mezoterapeutice alternative.” (Conducător ştiinţific: lector superior, Lina 
DOLGORUC). 

 BURDUJA Olga, an. III, “Tehnologiile de aparataj în corecţia 
modificărilor de vîrstă a tenului feţii.” (Conducător ştiinţific: lector 
superior, Lina DOLGORUC). 

 GASNAS Raisa, an. III, “Metodele peelingului mecanic în 
programe de tratament cosmetic.” (Conducător ştiinţific: lector superior, 
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Zinaida STOIANOVA). 
 PSENEAC Ana, an. III, “Ingrijirea cosmetică a tenului gras şi 

combinat.” (Conducător ştiinţific: lector superior, Zinaida STOIANOVA). 
 DANILA Anastasia, an. III, “Masajul de limfodrenaj în patologiile 

vasculare a membrelor inferioare în combinaţie cu impachetări reci.” 
(Conducător ştiinţific: lector superior, Zinaida STOIANOVA). 

 GRITCO Veronica, an. III, “Acţiunea asupra tenului a 
componentelor hidratante active şi terapiile pe bază de acid hialuronic.” 
(Conducător ştiinţific: lector superior, Zinaida STOIANOVA). 

 PISARI Nina, an. III, “Metode de tratament cosmetic combinat cu 
procedure foto.” (Conducător ştiinţific: lector superior, Zinaida 
STOIANOVA). 

 BRAGHIS Svetlana, an. III, “Importanţa programei de masaj în 
recuperarea funcţională a acţiunilor sistemului digestiv.” (Conducător 
ştiinţific: lector superior, Ana COŞNEANU). 

 CORENCOVA Irina, an. III, “Particularităţile nutriţiei şi masajului 
în afecţiuni metabolice.” (Conducător ştiinţific: lector superior, Ana 
COŞNEANU). 

 BAXANEAN Valentina, an. III, “Recuperarea medicală prin 
masaj.” (Conducător ştiinţific: lector superior, Ana COŞNEANU). 

 AVRAM Tatiana, an. III, “Utilizarea cerei şi a parafinei în 
cosmetologie.” (Conducător ştiinţific: lector superior, Lina DOLGORUC). 

 CHIRTOACA Cristina, an. III, Polimorfismul genetic în cadrul 
diferitor grupe algale”.  (Conducător ştiinţific: Dr. COVALI Victoria ). 
15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 

 
SECŢIA  ELABORĂRI DE TEHNOLOGII ŞI METODE DE 

ANALIZĂ A REMEDIILOR MEDICAMENTOASE ŞI COSMETICE 
16 aprilie 2011, sâmbătă,  aula 314c 

 
Moderatori:  GAIDARJIU M., anul III, SPATARENCO G., anul IV; 
                     Dr. conf. Natalia OCOPNAIA 
                       
12.00 – 15.30 Comunicări 

 ZAICENCO Natalia, an. III, Cercetarea biofarmaceutică şi 
elaborarea documentaţiei tehnice a preparatului medicamentos „Ingalipt, 
spray bucofaringian” (Conducător ştiinţific: lect. as. Natalia PURICE). 

 PLUGARI Cristina , an.III, Cercetarea biofarmaceutică a formei 
medicamentoase „AEVIT” în capsule. Elaborarea documentaţiei tehnice de 
normare a formei medicamentoase date. (Conducător ştiinţific: lector 
asistent, Natalia PURICE). 
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 MOCANU Victoria, an. IV, Cercetarea biofarmaceutică a formei 
medicamentoase „Ketoconazol” în comprimate. Elaborarea documentaţiei 
tehnice de normare a formei medicamentoase date. (Conducător ştiinţific: 
lector asistent Natalia PURICE). 

 COBASIUC Diana, an. IV, Analiza chimico-toxicologică a 
preparatului „Fenasepam” (Conducător ştiinţific: lect. as. Natalia PURICE). 

 COSTEŢCHI Lilia, an. IV, Aprecierea toxicologică a formei 
medicamentoase „Extract fluid de Aloe”. (Conducător ştiinţific: lector 
asistent Natalia PURICE). 

 MOROI Cristina, an. IV, Aprecierea toxicologică a formei 
medicamentoase a preparatului „Menovasin”. (Conducător ştiinţific: lector 
asistent Natalia PURICE). 

 JURAVLIOV Inga, an.IV, Cercetarea biofarmaceutică şi 
elaborarea documentaţiei tehnice a formei medicamentoase „Enap 5” în 
comprimate. (Conducător ştiinţific: lector asistent Natalia PURICE). 

 NAUCEAC Nadejda, an. IV,  Cercetarea biofarmaceutică şi 
elaborarea documentaţiei tehnice a formei medicamentoase „Tinidazol”. 
(Conducător ştiinţific: lector asistent Natalia PURICE). 

 CRIVCEANSCHI Stanislava, an. IV, Cercetarea biofarmaceutică a 
formelor medicamentoase utilizate în tratamentul candidozelor vaginale. 
Preparatul „Zalain”(supozitoare şi unguent). (Conducător ştiinţific: lector 
asistent Natalia PURICE). 

 MINZAT Victoria, an. IV, Aprecierea chimico-toxicologică a 
preparatului Deazepam în Comprimate. (Conducător ştiinţific: lector 
asistent Natalia PURICE). 

 HINCU Olga, an. IV, Cercetarea procesului tehnologic şi a 
efectelor adverse ale formei medicamentoase din grupa substanţelor 
nootrope Piracetam. (Conducător ştiinţific: Dr. conf. Grigore MIRONOV). 

 MAMALIGA Cristina, an. IV, Cercetarea biofarmacologică şi 
elaborarea documentaţiei tehnice a formei medicamentoase din grupa 
antiinflamatoare  Ibuprofenum. (Conducător ştiinţific: Dr. conf. Grigore 
MIRONOV). 

 CIUBUC Rodica, an. IV,  Cercetarea procesului tehnologic şi a 
efectelor adverse ale formei medicamentoase din grupa contraceptivelor 
Diane-35. (Conducător ştiinţific: Dr. conf. Grigore MIRONOV). 

 STOLEARENCO Rodica, an. IV, Cercetarea biofarmacologică şi 
elaborarea documentaţiei tehnice a formelor medicamentoase din grupa 
mucolitică Halexol. (Conducător ştiinţific: Dr. conf. Grigore MIRONOV). 

 MELNIC Elena, an. IV, Cercetarea biofarmaceutică şi aprecierea 
toxicologică a formei medicamentoase din grupa antidepresivelor - 
Alprozolam. (Conducător ştiinţific: Dr. conf. Grigore MIRONOV). 
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 MUNTEAN Elena, an. III, Cercetarea biofarmaceutică şi 
elaborarea documentaţiei tehnolgice a formei medicamentoase – unguent 
din Calendula oficinalis. (Conducător ştiinţific: Dr. conf. Grigore 
MIRONOV). 

 ARTEMI Cristina, an. III, Săminţa de Vitis vinifera - sursa de 
principii cosmetice şi medicinale. (Conducător ştiinţific: Dr. conf. 
ZAGORNEANU Eudochia). 

 GAIDARJI Marina, an. IV, Gemoterapia – tratament naturist. 
(Conducător ştiinţific: lector sup. Larisa LAPTEDULCE). 

 BATIR Ina, an. III, Studiul preparatelor de origine vegetală în 
tratamentul obezităţii. (Conducător ştiinţific: lector sup. Larisa 
LAPTEDULCE ). 

 MOLODIUC Arina, an. III, Studierea preparatelor din grupa 
antibioticelor antitumorale. (Conducător ştiinţific: Dr. conf. RADU Elena). 

 TIHON Oxana, an. III, Cercetarea biofarmaceutică a formelor 
medicamentoase utilizate în tratamentul antiaritmicelor- Amiodaiona, 200 
mg (comprimate). (Conducător ştiinţific: dr. conf. RADU Elena). 

 HANCHEVICI Ana, an.III, Analgeyicele-acţiunea lor în timpul 
sarcinii. (Conducător ştiinţific: dr. conf.  RADU Elena). 

 PUNGA Victoria, an. III, Cercetarea vaginozei bacteriene şi a 
preparatelor medicamentoase a acestei boli. (Conducător ştiinţific: dr. conf.  
RADU Elena) 

 COMERZAN Natalia, an. III, Aprecierea toxicologica a formei 
medicamentoase a preparatului extractul fluid de Epiloba. (Conducător 
ştiinţific: dr. conf. Vasile SOCOLOV) 

 GRANCIUC Nicolae, an. III, Extragerea uleiului din sîmburele de 
Viţa de Vie. (Conducător ştiinţific: dr. conf. Vasile SOCOLOV) 

 OUS Oxana, an. III, Aprecierea toxicologica a formei 
medicamentoase a preparatului Tetraciclină. (Conducător ştiinţific: dr. conf.   
Vasile SOCOLOV) 

 BALMUS Diana, an. III, Aprecierea toxicologică a formei 
medicamentoase a preparatului extractul fluid de Glabaridină. (Conducător 
ştiinţific: dr. conf. Vasile SOCOLOV) 

 BLAJA Svetlana, an. IV, Aprecierea toxicologica a formei 
medicamentoase a preparatului Lisinopril. (Conducător ştiinţific:  dr. conf.   
Vasile SOCOLOV) 

 CAIRAC Olesea, an. IV, Aprecierea toxicologică a formei 
medicamentoase a preparatului Penicilină. (Conducător ştiinţific:  dr. conf.   
Vasile SOCOLOV) 

 CARAS-BRANISTE Natalia, an. IV, Particularităţile cultivării in 
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vitro a speciei mentha-piperita şi aplicarea în tratamentul naturist. 
(Conducător ştiinţific: lector superior Larisa LAPTEDULCE) 

 SLOBODEAN Inessa, an. III,   Principii active şi aromatizanţi U la 
Hamei-Humulus lupulus L. (Conducător ştiinţific: dr. conf.  
ZAGORNEANU Eudochia)  

 BOLGAR Elena, an. IV, Биофармацевтическое исследование и 
усовершенствование технологии производства препарата «Риноксил». 
(Conducător ştiinţific: dr. hab. DUBCENCO V.) 

 SPATARENCO Galina, an. IV, Биофармацевтическое 
исследование и разработка технической документации лекарственной 
формы раcтвора «ESAN». (Conducător ştiinţific: dr. conf. OZOL L.) 

 BERNOVIC Elena, an. IV, Фармакотехнологическое 
исследование эфирного масла фенхеля обыкновенного. (Conducător 
ştiinţific: dr. conf. OZOL Liudmila) 

 DANOI Iana, an. IV,  Фармакотехнологическое исследование 
эфирного масла  и конкрета из шалфея лекарственного. (Conducător 
ştiinţific: dr. conf.  OZOL Liudmila) 

 HACEATREAN Corina, an. IV, Фармацевтическое 
исследование и изучение технологии производства геля на основе 
чайного дерева. (Conducător ştiinţific: dr. conf.  OZOL Liudmila ) 

 CARATERZI Natalia, an. IV, Биофармацевтическое 
исследование и усовершенствование технологии производства спрея 
«Каметон». (Conducător ştiinţific: dr. conf.  OZOL Liudmila) 

 JELEAPOVA Irina, an. IV, «Биофармацевтическое 
исследование и разработка технической документации лекарственной 
формы настойки боярышника».(Conducător ştiinţific: dr. conf.  OZOL L.) 

 MUNTEANU Veronica, an. IV, Биофармацевтическое 
исследование и разработка технической документации лекарственной 
формы таблеток «Клофелина». (Conducător ştiinţific: dr. hab. 
JUNGHIETU G.) 

 ŞULIGHINA Irina, an. IV, Биофармацевтическое исследование 
и усовершенствование технологии производства препарата 
«Проносол». (Conducător ştiinţific: dr. hab. DUBCENCO V.) 

 CRETU Oxana, an. IV, Cercetarea biofarmacologică şi elaborarea 
documentaţiei tehnice a formei medicamentoase din grupa B-blocanţilor 
„Anaprilina”. (Conducător ştiinţific:  dr. conf. Vasile SOCOLOV) 

 GHIUMIUS Tatiana, an. IV, Cercetarea biofarmaceutică şi 
elaborarea documentaţiei tehnice de normare a formei medicamentoase 
„Tinctură de păducel”. (Conducător ştiinţific: lector as.  Natalia PURICE). 

 GRECU Veaceslav, an. IV, Aprecierea toxicologică a formei 
medicamentoase a preparatului tinctura de „Talpa giştei”. (Conducător 
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ştiinţific: dr. conf.  Natalia OCOPNAIA). 
 MAFTEA Marian, an. IV,  Aprecierea toxicologică a formei 

medicamentoase a preparatului „Acid formic”. (Conducător ştiinţific: dr. în 
chim. Nicolae SOLTOIAN) 

 ŢURCANU Liviu, an. IV, Aprecierea toxicologică a formei 
medicamentoase a preparatului „Alcool etilic 70%-40%”. (Conducător 
ştiinţific: dr. în chim. Nicolae SOLTOIAN) 

 ALEXANDROVA Iana, an. IV, Токсикологическая оценка 
лекарственного средства Настойка листа грецкого ореха. (Conducător 
ştiinţific: dr. în chim.  Nicolae SOLTOIAN) 

 CEBAN Anna, an. IV, Биофармацевтическое исследование  и 
разработка технической документации лекарственной формы настойки 
ромашки. (Conducător ştiinţific: dr. conf. JUNGHIETU G.) 

 ELSAIDY Hassan, an. IV, Разработка состава, технологии и 
исcледование препарата  антидиабетического „метаморфина”.                 
(Conducător ştiinţific: Dr. conf.  RADU Elena) 

 SHARAFELDIN Elhussein, an. IV, Биофармацевтическое 
исследование и разработка технической документации 
противомалярийной лекарственной формы „Artmeter”. (Conducător 
ştiinţific: Dr. conf.  RADU Elena). 

 EŞANU Doina, an. IV, Studierea preparatelor de origine vegetală 
în tratamentul celulitei. (Conducător ştiinţific: lector superior Larisa 
LAPTEDULCE ). 

 HARCENCO Tatiana, an. IV, Aprecierea toxicologică a formei 
medicamentoase a preparatului tinctura de Odolean. (Conducător ştiinţific:   
dr. conf. ZAGORNEANU Eudochia)  

 PETRIŞOR Mihai Bogdan, an. IV, Cercetarea biofarmaceutică şi 
elaborarea formelor medicamentoase de chelidonium majus L. (Conducător 
ştiinţific:  dr. conf. Vasile SOCOLOV) 

 CERCHEZ-JULEA Irina, an. IV, Биофармацевтическое 
исследование и разработка технической документации лекарственной 
формы таблеток активированного угля. (Conducător ştiinţific: dr. conf.  
OZOL Liudmila) 

 CODREANU Alina, an. IV, Cercetarea unei forme 
medicamentoase moi în baza formulei de fabricaţie a Unguentului Terbizil. 
(Conducător ştiinţific: dr. conf.  Natalia OCOPNAIA) 
15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
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3.7. FACULTATEA INFORMATICĂ ŞI INGINERIE 
 

SECŢIA TEHNOLOGII INFORMAŢIOMALE 
16 aprilie 2011,  sâmbătă, aula 424/1 

 
Moderatori:   IVANIŢCAIA Anna, anul IV 
                    DIORDIEV Alexandru, dr., conf. univ. 
 
12.00 – 15.30 Comunicări  
 CHISNICIAN H., anul IV, Recunoaşterea feţelor în baza analizei 
discriminante, (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 PUICA T., anul IV, Portal informaţional pentru turismul în R. 
Moldova, (Conducător ştiinţific: dr. , conf. univ. DIORDIEV A.) 
 MUSTEAŢĂ C., anul IV, Detectarea obiectelor în baza analizei 
diferenţei în imagini, (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof.univ. PERJU V.) 
 AGHEŞIN P., anul IV, Разработка 3d симулятора, (Conducător 
ştiinţific: dr. , conf. univ. DIORDIEV A.) 
 DRANGA M., anul IV, Framework pentru magazine on-line Business-
to-Customer si Business-to-Business, (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. 
DIORDIEV A.) 
 DIMOV M., anul V, Segmentarea obiectelor dinamice, (Conducător 
ştiinţific: dr. hab., prof.univ. PERJU V.) 
 IACOVCIUC E., anul IV, Elaborarea unei componente server pe o 
staţie de lucru pentru acces de la distanţă, (Conducător ştiinţific: lector 
superior RÎCU V.) 
 IVANIŢCAIA A., Portal informaţional pentru Federaţia de Dans 
Sportiv din Republica Moldova (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. 
DIORDIEV A.) 
 MATEAŞ S., anul V, Crearea unui web-serviciu pentru organizarea 
orarului de studii, (Conducător ştiinţific: lector superior RÎCU V.) 
 MATIENCO I., anul IV, Detectarea şi ghidarea a diferitor obiecte 
dinamice în imagini stereo, (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof.univ. 
PERJU V.) 
 MOVILĂ A., anul V, Sistem de backup pentru sisteme informatice 
ERP in baza MS SQL Server, (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. 
DIORDIEV A.) 
 NEGRU GH., anul V, Sistem online de bronare a biletelor pentru o 
agenţie de vînzări de bilete, (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. 
COTELEA V.) 
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 PAŞALÎ V., anul IV, Modelarea procesului tehnologic de fabricare a 
circuitelor integrate (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. DUBCOVEŢCHI 
Iu.) 
 REŞETNICOV V., anul IV, Построение wi-fi сети на предприятии с 
использованием технологии roaming (Conducător ştiinţific: dr., conf. 
univ. DIORDIEV A.) 
 SEMIONOV V., anul V, Dezvoltarea unei aplicatii de email si fax 
pentru sistemul MS Dynamics Nav 2009 (Conducător ştiinţific: dr., conf. 
univ. DIORDIEV A.) 
 SCUTELNIC A., anul IV, Sistem on-line de administrare a relaţiilor cu 
publicul (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. DIORDIEV A.) 
 ŞATAEV S., anul IV, Crearea unui web-serviciu pentru monitorizarea 
absenţelor la lecţii de către studenţi (Conducător ştiinţific: lector superior 
RÎCU V.) 
 BALACŞIEV R., anul III, Crearea unui portal de lucru pentru 
profesorii ULIM (Conducător ştiinţific: lector superior RÎCU V.) 
 CAZAC IU., anul III, Criptarea optică fazică a datelor, (Conducător 
ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 COPTU E., anul III, Ghidarea obiectelor în baza selectării adaptive a 
indicilor (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 DRACENCO S., anul III, Ghidarea obiectelor utilizînd filtru adaptive 
lui Kalman (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 ŢUGUI I., anul III, Sistemul de control a produselor agricole şi 
alimentare (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 SCIPNIC IU., anul III, Ghidarea vizuală a obiectelor în baza modelului 
adaptiv (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 TOMACINSCGI S., anul III, Reţea  wi-fi bluetooth pentru 
management  situaţiilor de criză (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. 
PERJU V.) 
 TULBURE V., anul II, Tehnologii informaţionale utilizate în 
învăţămîntul la distanţă (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. 
PANAŞESCU I.) 
 IACHIMOV D., anul II, Модернизация конструкции мыши 
(Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. PANAŞESCU I.) 
 PÎNZARI D. Masterand, Soluţii de tip Webshop B2C/B2B cu integrare 
în sisteme ERP moderne (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ.  DIORDIEV 
A.) 
 CONDUR M., Masterand, Platforma Web pentru afaceri, cu elemente 
de socializare (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. DIORDIEV A.) 
15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
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SECŢIA SISTEME ŞI REŢELE INFORMATICE 
16 aprilie 2011, sâmbătă,  aula 410 

 
Moderatori:   COLESNICENCO Ivan, anul  III 
                      DUBCOVEŢCHI Iuri, dr., conf. univ. 
 
12.00 – 15.30 Comunicări  
 BUTNARI O., anul IV, Sistemul informatic de generare a biletelor de 
examinare (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 CATANA A., anul IV, Sistem informaţional de prestare a serviciilor pe 
Web (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. DVORNIC V.) 
 FLORICĂ A., anul IV, Sistem de administrare a resurselor 
informaţionale de tip Server  (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. 
DVORNIC V.) 
 NAGAILÎC S., anul IV, Sistemul informaţional al CNAA (Conducător 
ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 NEGRUŢĂ N., anul IV, Sistemul optoelectronic de prelucrare a datelor 
biomedicale, (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 PASCAL V., anul IV, Sistem de evidenţă a pacienţilor unei policlinici 
(Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. COTELEA V.) 
 POSTICĂ A., anul IV, Sistem de evidenţă a intrărilor şi ieşirilor într-un 
depozit farmaceutic (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. COTELEA V.) 
 ŞECMAN V., anul IV, Sistem de comunicare video pentru sisteme 
elearning on-line (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. DIORDIEV A.) 
 SOLODCHI R., anul IV, Sistemul biometric bazat pe analiza structurii 
topologice locale (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 TRETIACOV V., anul IV, Sistemul informatic de testare a 
cunoştinţelor  studenţilor (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. PERJU V.) 
 VICOL V., anul IV, Sistemul de autentificare multibiometric pentru  
aplicaţii online (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof.univ. PERJU V.) 
 BARBĂNEAGRĂ A., anul IV, Sistem de sincronizare a datelor din 
baze de date MS SQL Server în alte SGBD (Conducător ştiinţific: dr., conf. 
univ. DIORDIEV A.) 
 BRATAN S., anul IV, Sistemul computerizat pentru necesităţile 
invalizilor (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. DUBCOVEŢCHI Iu.) 
 CEBOTARI GH., anul IV, Sistemul de localizare a lunetiştilor 
(Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 DAVÎDOV R., anul IV, Sistemul de detectare şi localizare a obiectelor 
în imagini video (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 GAICO D., anul IV, Sistemul de detectare a atacurilor în reţele 
informatice (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
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 GRAMCIUC V., anul V, Sistemul de conectare a instalaţiei radiologice 
cu calculator (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 IVANOV A., anul IV, Sistem de sincronizare a două site-uri web de tip 
local-remote (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. DIORDIEV A.) 
 MARAŞLEŢ X., anul IV., Sistem de protectie si detectie a atacurilor 
pentru pagini web (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. DIORDIEV A.) 
 PANCOV M., anul V, Elaborarea standului de laborator la disciplina 
„Circuite integrate” (Conducător ştiinţific: dr., conf. DUBCOVEŢCHI Iu.) 
 SOLONARI O., anul V, Sistem de acces mobil pentru sisteme ERP 
moderne (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. DIORDIEV A.) 
 SOCOLOVA M., anul IV, Sistemul computerizat pentru ghidarea 
(Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. DUBCOVEŢCHI Iu.) 
 TODOROV A., anul V, Sistem informaţional de achiziţii publice pe 
Web (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. DVORNIC V.) 
 VISTERNICEANU D., anul V, Sistem de evidenţă şi gestiune a 
procesului de închiere a apartamentelor (Conducător ştiinţific: dr., conf. 
univ. COTELEA V.) 
 VOLOŞENCO S., anul IV, Sistem de sondaje în regim online 
(Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. COTELEA V.) 
 VÎLCOV A., anul V, Sistemul de conectare a instalaţiei endoscopice  
cu calculator (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 BEÎCO M., anul III, Sistemul de analiză a nivelului de degradare a 
pămîntului (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 BORTĂ V., anul III, Sistemul de criptare a imaginilor în baza 
matricelor speciale (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 CHIORESCU A., anul III, Sistemul opto-electronic de securizare a 
datelor (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 CUTIS I., anul III, Sistemul de recunoaştere şi clasificare a obiectelor 
în baza filtrului corelaţional complex (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. 
univ. PERJU V.) 
 DOBIJA V., anul III, Sistemul de detectare a patologiilor în imagini 
medicale (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 GOLBAN T., anul III, Sistemul de detectare şi  ghidare a mijloacelor 
de transport (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 GRAM L., anul III, Sistemul de detectare a explozivilor şi drogurilor  
(Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 NEGRU I., anul III, Sistemul de detectare a defectelor în imagini 
(Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 PRISĂCARU N., anul III, Sistemul de analiză paralelă a semnalelor 
optice (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
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 ŢUGUI I., anul III, Sistemul de control a produselor agricole şi 
alimentare (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. PERJU V.) 
 BUNICI S., masterand, Sistemul de recunoaştere a imaginilor rotite 
utilizînd metoda de momente invariante (Conducător ştiinţific: dr. hab., 
prof. univ. PERJU V.) 
 STRÎMBEI E., masterand, Sistemul informatic de prelucrare a datelor 
experimentale in domeniul fizicii starii condensate (Conducător ştiinţific: 
dr., conf. univ. DUBCOVEŢCHI Iu.) 
 ŢERCOVNAIA A., masterand, Sistemul de recunoaştere a texturilor  în 
baza transformării polare Fourier (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. 
PERJU V.) 
 DEDOV A., masterand,  Sistemul de recunoaştere a obiectelor în baza 
prelucrării spaţial independente cu transformarea spectrelor Fourier a 
imaginilor în coordonate polare (Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. 
PERJU V.) 
 DANUŢA I., masterand, Sistem de optimizare şi gestiune a costurilor 
de producţie a intreprinderilor din alimentaţia publică (Conducător ştiinţific: 
dr., conf. univ. COTELEA V.) 
15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
 

SECŢIA DESIGN ŞI ARTE PLASTICE 
16 aprilie 2011, sâmbătă, aula 302 

 
Moderatori:   BISTRICIANU Ana, anul III 
                      DIORDIEV Olga, dr., conf. univ. 
 
12.30 – 15.30 Comunicări  
 BARGAN O., anul IV, Amenajarea interioară a bibliotecii din or. 
Chişinau. (Conducător ştiinţific: conf. univ. BALAN P.) 
 BERNEVEC R., anul IV, Design interior a unei case individuale cu 
mansardă în stil rustic, or. Chişinău (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. 
MALCOCI V.) 
 BIDEAC A., anul IV, Amenajarea spaţiilor Complexului Sportiv ULIM 
(Conducător ştiinţific: conf. univ. TABURŢA R.) 
 BUMBU L., anul IV, Design interior al unui spaţiu de oficiu 
(Conducător ştiinţific: conf. univ. TABURŢA R.) 
 BOBOC C., anul IV, Design interior al unui restaurant în zona de 
traseu regional (Conducător ştiinţific: conf. univ. TABURŢA R.) 
 CAPANJI GH., anul IV, Design interior al unei cafenele pentru copii în 
or. Ciadîr-Lunga (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. MALCOCI V.) 
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 CARAMAN C., anul IV, Design interior al unui centru sportiv 
(Conducător ştiinţific: conf. univ. TABURŢA R.) 
 CIAGLEI I., anul IV, Design interior al unei case individuale cu 2 
nivele în zona rurală (or. Hînceşti) (Conducător ştiinţific: conf. univ. 
TABURŢA R.) 
 COGUTEAC T., anul IV, Design interior al unei biblioteci (or. 
Ungheni) (Conducător ştiinţific: conf. univ. TABURŢA R.) 
 CREANGĂ O., anul IV, Design interior al Casei de Creaţie pentru 
copii din s. Costeşti, r. Ialoveni (Conducător ştiinţific: conf. univ. dr. 
BALAN P.) 
 GORINA O., anul IV, Design Interior  al unui Apartament cu două 
nivele în zona urbană  (zona Aeroport) (Conducător ştiinţific: conf. univ. 
TABURŢA R.) 
 GUŢU A., anul IV, Design interior al unui planetariu (Conducător 
ştiinţific: lector superior REJEP V.) 
 GHERMAN C., anul IV, Design Interior al unui Teatru, (Conducător 
ştiinţific: conf. univ. BALAN P.) 
 IGNAT A., anul IV, Design interior al unui restaurant în zona rurală, s. 
Todireşti, Anenii Noi (Conducător ştiinţific: lector superior REJEP V.) 
 IVANOVA T., anul IV, Design interior al unei case cu 3 nivele în zona 
rurală (Conducător ştiinţific: lector superior REJEP V.) 
 HARBĂLĂU D., anul IV, Design interior al unui apartament cu 2 
nivele în raza oraşului Chişinău (Conducător ştiinţific: lect. sup. REJEP V.) 
 MOLDOVANU I., anul IV, Complex socio – cultural ,,Sală de nunţi” 
or. Durleşti (Conducător ştiinţific: conf. univ. TABURŢA R.) 
 NAGHERNEAC A., anul IV, Design interior al unui Hotel 
(Conducător ştiinţific: lector superior REJEP V.) 
 PUCICUROV S., anul IV, Design interior a unui case individuale cu un 
nivel în raza oraşului , (Conducător ştiinţific: conf. univ. BALAN P.) 
 PLĂMĂDEALĂ E., anul IV, Design interior al Primăriei în satul 
Pituşca, raionul Călăraşi (Conducător ştiinţific: lector superior REJEP V.) 
 REVENCO M., anul IV, Design interior al unui motel pe traseu 
regional (Conducător ştiinţific: conf. univ. TABURŢA R.) 
 ŞAMOLIUC Iu., anul IV, Design Interior al spaţiilor fundaţiei „Echo of 
Cernobyl” (Conducător ştiinţific: conf. univ. TABURŢA R.) 
 DIMOVA L., anul IV, Design Interior al unui Internetcafe cu săli jocuri 
multimedia (Conducător ştiinţific: lector superior REJEP V.) 
 OLŞEVSCHII O., anul IV, Design interior al unei case individuale cu 2 
nivele în zona rurală (r. Dubăsari) (Conducător ştiinţific: conf. univ. 
TABURŢA R.) 
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 TACU V., anul IV, Design interior al unui Centru Comercial în zona 
rurală (Conducător ştiinţific: conf. univ. TABURŢA R.) 
 TCACI M., anul IV, Design interior al Casei de cultură, or. Ocniţa 
(Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. MALCOCI V.) 
 TIMOTIN S., anul IV, Design interior al unei instituţii de învăţămînt 
(Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. MALCOCI V.) 
 TOLMACI A., anul IV, Design interior al unui restaurant în zona 
urbană or.Vulcăneşti (Conducător ştiinţific: conf. univ. TABURŢA R.) 
 VEREBCEAN C., anul IV, Design interior al unui apartament cu două 
nivele în zona urbană (sec. Botanica) (Conducător ştiinţific: conf. univ. 
TABURŢA R.) 
 BACIU A., anul IV, Influenţa culturii japoneze asupra costumului 
modern. (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. DIORDIEV O.) 
 CIFLICLI O., anul IV, Современный авангард в вечерних 
ансамблях. (Conducător ştiinţific: conf. univ. TERESCENCO M.) 
 DULGHIER A., anul IV, Poiectarea colecţiei vestimentare în stil 
modern cu modelarea formelor prin sistemul ,,Origami” (Conducător 
ştiinţific: lector asistent ŢURCA I.) 
 NAMAZOVA O., anul IV, Индийское направление. Стиль 
Анаркаль сo стилизованным диффузным  акцентом на классику 
(Conducător ştiinţific: conf. univ. TERESCENCO M.) 
 POSMAC V., anul IV, Коллекция женских костюмов 
адаптированных к XXI-у веку в стиле Чарли Чаплина. (Conducător 
ştiinţific: conf. univ. TERESCENCO M.) 
 SAVA M., anul IV, Utilizarea simbolului Fluture în colecţia 
vestimentară pentru domnişoare (Conducător ştiinţific: lector asistent 
ŢURCA I.) 
 SECRIERU A., anul IV, Noul ideal redat prin constructivizmul sec. 
XXI în vestimentaţie (Conducător ştiinţific: lector asistent ŢURCA I.) 
 SURDU O., anul IV, Combinarea stilurilor classic şi avangard într-o 
colecţie vestimentară. (Conducător ştiinţific: lector asistent ŢURCA I.) 
 ŞUMCOVA L., anul IV, Проектирование костюма в стиле Коко 
Шанель. (Conducător ştiinţific: conf. univ. TERESCENCO M.) 
 ŢÎMBAL O., anul IV, Dezvoltarea ritmului ca principiu de bază pentru 
organizarea colecţiei vestimentar. (Conducător ştiinţific: lector asistent 
ŢURCA I.) 
 VIDRAŞCU N., anul IV, Aplicarea motivelor ornamentale din 
costumul tradiţional moldovenesc în vestimentaţia modernă. (Conducător 
ştiinţific: lector asistent ŢURCA I.) 
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 MOLDOVANU D., anul IV, Aplicarea decorului şi tehnicii “batic” în 
colecţia de rochi în stil romantic pentru femei. (Conducător ştiinţific: dr., 
conf. univ. DIORDIEV O.) 
 ONICA C., anul III, Elaborarea costumului scenic pentru dansuri în stil 
“Latino” (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. DIORDIEV O.) 
 COINAC GH., anul III, Особенности проектирования изделий из 
кожи и меха (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. DIORDIEV O.) 
 ŞEREMET V., anul III, Расширение ассортимента женских 
бельевых изделий (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. DIORDIEV O.) 
 LUCHIŢA A., anul III, Elaborarea noilor modele de lenjerie pentru 
femei utilizând programa de grafică vectorială AutoCad (Conducător 
ştiinţific: dr., conf. univ. DIORDIEV O.) 
 ROŞIOR D., anul III, Compoziţia costumului scenic pentru dansuri 
orientale “Belly dance” (Conducător ştiinţific: dr., conf. DIORDIEV O.) 
 COVALI L., masterand, Designul contemporan al draperiilor 
(Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. DIORDIEV O.) 
 Baltă E., masterand, Designul casei tradiţionale româneşti (Conducător 
ştiinţific: dr., conf. univ. DIORDIEV O.) 
 CALANCEA C., masterand, Mobilierul vechi românesc în designul 
interioarelor (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. DIORDIEV O.) 
 CHERCHEJA V., masterand, Arta sticlei în decorul interioarelor 
(Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. DIORDIEV O.) 
 GLIVICI S., masterand, Stiluri moderne de amenajări ale interioarelor 
(Conducător ştiinţific: dr., conf.univ. DIORDIEV O.) 
 BORŞ V., masterand,  Compoziţia spaţiului scenic, (Conducător 
ştiinţific: dr., conf. univ. DIORDIEV O.) 
 BOTEZATU A., masterand, Alternative ecologice în amenajarea 
locuinţei (Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. DIORDIEV O.) 
 ROŞIOR D., anul III, Женский испанский костюм эпохи Ренессанса 
XVI века (Conducător ştiinţific: conf. univ. TERESCENCO M.) 
 FODOLEI A., anul III, Costumul contemporan în Japonia (Conducător 
ştiinţific: conf. univ. TERESCENCO M.) 
 ŞERMET V., anul III, Женский итальянский костюм XVII века 
(Conducător ştiinţific: conf. univ. TERESCENCO M.) 
 BISTRICEANU A., anul III, Spaţiu şi decor în arhitectura 
brîncovenească (Conducător ştiinţific: lector asistent RUSU E.) 
15.30 – 16.00 Discuţii, totaluri 
 

 


