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I. DATE GENERALE
I.1. Facultatea
Facultatea Ştiinţe Economice
Departamentul „Contabiliate şi Informatică Economică”
I.2. Date de contact:
Telefon: 57-75-80
E-mail: metodist@cie.md
I.3. Persoana responsabilă de completarea formularului:
Dolghi Cristina, conf. univ., dr.
Telefon: 57-75-65
E-mail: c.dolghi@cie.md

II. CADRUL TEMATIC DE CERCETARE
II.1. Denumirea temei de cercetare
Problemele implimentării practicilor internaţionale în domeniul contabilităţii şi auditului, şi utilizării
sistemelor informaţionale.
II.2. Executorii (Nume, prenume, titlul ştiinţific, funcţia)
Dolghi Cristina, Dr. conf.univ.
Prodan Nicolae, Dr. conf.univ.
Calin Iurie, Dr. conf. univ.
Grigor Raisa, Dr. conf. univ.
Platon Valeriu, Dr. conf. univ.
Terzi Dumitru, Dr. conf. univ.
Tcaci Alexandru, Dr., conf. univ.
Tcaci Natalia, Dr., conf.univ.
Luşmanschi Galina, Dr., conf. univ.
Golocialova Irina, dr., conf. univ.
Lisnic Victoria, drd., lector univ.
Petreanu Elena, drd., lector univ.
Apetrii Natalia, drd., lector univ.
Dolghi Vladimir, drd, lector univ.
Vasiloi Lina, drd., lector univ.
Raieţchi Eugeniu, drd., lector univ.
Macovei Tatiana, drd., lector univ.
Garştea Ala, drd., lector univ.
Tîrşu Valentina, drd., lector univ.
Gavrilaş Natalia, mag., lector univ.

II.3. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 200 de cuvinte). (Se prezintă un rezumat al rezultatelor finale obţinute. Se
evidenţiază eficienţa tehnico-economică sau socială, valoarea teoretică şi practică).

În rezultatul cercetărilor ştiinţifice desfăşurate în anul 2017 de către cadrele științifice din cadrul
departamentului „Contabilitate şi Informatică Economică” au fost soluționate diverse probleme în
elaborarea metodologiei de înregistrare în contabilitate a operațiilor economice conform prevederilor
noilor Standarde Naționale de Contabilitate și Standardelor Internaționale de Raportare Financiară; au
fost identificate problemele evoluției auditului intern în sectorul corporativ din Republica Moldova;
sau propus căile de aliniere a politicilor monetare la practicile internaționale, modul de consolidare a
sistemului de control și supraveghere în sistemul bancar în conformitate cu Directivele UE. S-a abordat
problematica impactului sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) asupra PIB-lui în
RM; influenței sistemelor informaționale în organizarea contabilității.
III. Organizarea Manifestărilor Ştiinţifice
1.

Denumirea manifestării

1.1. Conferința Științifică Internațională ,,Pradigme moderne ale economiei și antreprenoriatului
inovativ” din 03-04 noiembrie 2017.
Secțiunea 3. Politici contabile și tehnologii informaționale moderne în dezvoltarea antreprenoriatului
inovativ
1.2. Seminarul „Servicii fiscale electronice”
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1.3. Seminarul „Promovarea educației financiare in rândul tinerilor”
1.4. Seminarul „Provocările profesiei contabile”

2.

Denumirea organizaţiei

2.1.USM, Facultatea Ştiinţe Economice, Departamentul ”Contabilitate şi Informatică Economică”

2.2 USM, Facultatea Ştiinţe Economice, departamentul „Contabilitate şi Informatică Economică” în
colaborare cu reprezentanții publicației periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”

2.3 USM, Facultatea Ştiinţe Economice, departamentul „Contabilitate şi Informatică Economică” în
colaborare cu experţi din cadrul pieței financiare nebancare din Republica Moldova, dna Maia
Baieșu și dl Alexei Untilov.

2.4 USM, Facultatea Ştiinţe Economice, departamentul „Contabilitate şi Informatică Economică” în
colaborare cu reprezentanții Societății de Audit „FlagMan-D”.

3.

Preşedintele comitetului de organizare

3.1. Cristina DOLGHI , dr., conf. univ., șef departament "Contabilitate şi Informatică Economică", USM,
Nicolai PRODAN, dr., conf. univ.

3.2. Cristina DOLGHI , dr., conf. univ., șef departament "Contabilitate şi Informatică Economică", USM,
Rodica MUSTAȚĂ, directorul publicației periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”

3.3. Cristina DOLGHI , dr., conf. univ., șef departament "Contabilitate şi Informatică Economică", USM,
Maia BAIEȘU, Alexei UNTILOV, experți din cadrul pieței financiare nebancare din Republica Moldova.

3.4. Cristina DOLGHI , dr., conf. univ., șef departament "Contabilitate şi Informatică Economică", USM,
Vladimir DOLGHI, auditor licențiat, actuar certificat, directorul Societății de Audit „FlagMan-D”.

4.

Participanţi

4.1. Numărul total - 84, inclusiv:
Moldova – 69

4.2. Numărul total - 57, inclusiv:
Moldova – 57

4.3. Numărul total - 103, inclusiv:
Moldova – 103
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4.4. Numărul total - 137, inclusiv:
Moldova – 137

5.

Recomandările manifestării ştiinţifice

5.1. La 03-04 noiembrie 2017 Facultatea Științe Economice, USM a organizat Conferința Științifică
Internaționala ,,Paradigme moderne ale economiei și antreprenoriatului inovativ”. În cadrul lucrărilor
Secțiunei 3 „Politici contabile și tehnologii informaționale moderne în dezvoltarea antreprenoriatului
inovativ” a Conferinței au participat următoarele cadrele științifice din cadrul Departamentului
,,Contabilitate și Informatică Economică”: Dolghi Cristina, dr. conf. univ. , Tcaci Natalia dr. conf. univ.,
Tcaci Alexandru, dr. conf. univ. , Golocialova Irina ,dr. conf. univ. , Lisnic Victoria drd. lector univ.,
Petreanu Elena ,drd. lector univ., Gavrilaș Natalia, drd. lector univ., care au prezentat rezultatele științifice
obținute în urma cercetărilor efectuate în domeniul implimentării politicilor contabile moderne și
tehnologiilor informaționale în dezvoltarea antreprenoriatului inovativ.
Concomitent au fost discutate rezultatele cercetărilor în domeniul de aplicare a metodelor cantitative
pentru evaluarea impactului factorilor asupra indicatorului rezultat. Au fost prezentate rezultatele analizei
performanțelor economico-financiare ale întreprinderii și ale evoluției auditului interrn în sectorul
corporativ, s-au discutat unele probleme apărute în contabilitatea societăților de asigurări și calculării
indicatorilor financiari în sectorul dat în rezultatul implimntării Standardelor Internaționale de Raportare
Financiară.
În urma discuțiilor rezultatelor obținute în cadrul cercetărilor efectuate de cadrele științifice din cadrul
departamentului au fost propuse următoarele:


elaborarea măsurilor privind cauzele cu impact nefavorabil asupra ratei rentabilității resurselor
consumate cum ar fi negocierea atentă a prețurilor la materie primă și materiale;



implementarea prevederilor IFRS 9 și IAS 20 în contabilitatea operațiilor ce țin de activitățile
inovaționale de către entitățile din Republica Moldova;



elaborarea metodologiei de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economice ce țin de
activitatea inovațională;



studierea apariției și evoluției auditului intern prin prizma dezvoltării auditului în general;



diminuarea sectorului nedeclarat al Tehnologiilor Informaționale de Comunicare prin înregistrarea
și evaluarea importurilor de echipamente și prestări de servicii IT;



alinierea politicilor monetare la practicile internaționale, reorganizarea structurii organizaționale a
BNM, consolidarea sistemului de control și supravegherea în sistemul bancar în conformitate cu
Directivele UE.

La eveniment au participat cadrele științifico-didactice din cadrul Departamentului „Contabilitate și
Informatica economică”, USM, ASEM, alte părți interesate de subiect din țară și din România, Rusia,
Ucraina etc.

5.2. La 22 martie 2017, departamentul Contabilitate şi Informatică Economică, facultatea Ştiinţe
Economice, USM în colaborare cu reprezentanţii publicației periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD” a
organizat Seminarul cu tema: „Servicii fiscale electronice” cu scopul de a promova aspectele fiscale în
rândurile viitorilor contabili și analiști financiari.
Evenimentul a fost deschis de către şeful departamentului Contabilitate şi Informatică Economică, dna
Dolghi Cristina şi directorul publicației periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”, dna Rodica Musteață, care
au definit ponderea extinderii competențelor profesionale în obţinerea deprinderelor practice sporite.
Reprezentanții Î. S. „Fiscservinform” Natalia Nogai și Mariana Chirtoacă au prezentat serviciile fiscale
electronice. Cu un interes deosebit s-a discutat depunerea dărilor de seamă fiscale în formă electronică prin
intermediul SIA „Declarație electronică”.
Participanții la seminar au avut posibilitatea să afle mai multe informații despre semnătura electronică
avansată, calificată eliberată de Centrul de Certificarea din cadrul Î.S. „Fiscservinform”, sfera de
aplicabilitate a acesteia, modul de completare a cererii online și de livrare a semnăturii la oficiul
contribuabilului.

4

5.3. La 29.03.2017 în cadrul USM, departamentul Contabilitate și Informatică economică a organizat
Seminarul: „Promovarea educației financiare in rândul tinerilor”, cu participarea studenţilor anului II,
specialitate „Contabiltate” şi a experţilor din cadrul pieții financiare nebancare din Republica Moldova, dna
Maia Baieși și dl Alexei Untilov. În cadrul mesei rotunde au participat cadrele didactice din cadrul
Departamentului: Dolghi Cristina, doctor, conferențiar universitar, Sava Lilia, dortor, conferențiar
universitar, Dna Malai Maria, lector universitar, Dna Crupovniţchi Elena, lector universitar, Macovei
Tatiana, drd., lector universitar ş.a. Studenţii au manifestat interes faţă de informaţia prezentată, cu
participarea activă în discuţii şi acordatrea întrebărilor din domeniu asigurărilor (mai cu seamă referitor la
asigurările din agricultură). S
Scopul petrecerii Seminarului este trezirea interesului față de problemele ce țin de activitatea pieței
financiare nebancare. Evenimentul este organizat anual la nivel global și este coordonat de organizația Child
and Youth Finance Internațional, ce presupune organizarea unor activități obiectivul cărora constă în
familiarizarea adoliscenților cu asemenea noțiuni ca bani, economisirea lor, modul de inițiere a unei afaceri.
Anul acesta Saptățâna Internațională a Educației Financiare se desfășoară sub genericul: „Învață.
Economisește. Câștigă”.
În cadrul evenimentului cu genericul “Promovarea educației financiare in rândul tinerilor” experţii din
cadrul sectorului financiar nebancar au făcul schimb de informaţii cu scopul de a familiariza studenţii despre
importanţa asigurărilor, apariţia asigurărilor, tipurile de asigurări practicate în Republica Moldova, condiţiile
încheierii unui contract de asigurare, beneficiile asigurărilor şi alte aspecte ce ţin de educaţia financiară a
studenţilor. Informaţia prezentată a fost interesantă atât pentru studenţi cât şi pentru profesori.
S-a menționat faptul, că este binefic de promovat practicile cu participarea specialiștilor din sectoarele
reale ale economiei naționale ce contribuie la formarea competenților studenților din cadrul USM.
5.4. La 24.11.2017 în cadrul USM a fost organizat Seminarul cu tema: „Provocările profesiei
contabile”, cu participarea studenților anului III de la specialitățile „Contabiltate”, „Cibernetică și
Informatica economică” și studenți de la ale specialități din cadrul Facultății Științe Economice, USM.
Invitați la masa rotundă au fost auditori și contabili certificați, reprezentanți a Societății de Audit „FlagManD”. La lucrările desfășurate au participat cadrele didactice din cadrul departamentului: Gavrilaș Natalia,
doctorand, lector univ., Dolghi Cristina, doctor, conf. univ., Gujuman Lucia, dortor, conf. univ., Dna Iacob
Aliona, lector universitar, Dna Galacialova Irina, doctor, conf. univ., Apetrii Natalia, lector univ., Tîrșu
Valentina, doctorand, lector univ., Grigorița Viorica, lector univ. ş.a.
Dolghi Vladimir, auditor licențiat, actuarii certificat, reprezentantul societății de audit în discursului
prezentat a evidențiat posibilitățile dezvoltării profesiei de contabil și anume care sunt prioritățile de a deveni
un specialist certificat în domeniul de audit. A constatat, ca auditorul, care are experiență practică de audit,
trebuie să dispună de o înțelegere rezonabilă a proceselor de audit, de Standardele Internaționale de Audit și
cerințele legale și de reglementare aplicabile, mediului de afaceri în care operează entitatea supusă auditului
și aspectelor privind auditul și raportarea financiară, relevante pentru domeniul în care entitatea își desfășoară
activitatea. Studenţii au manifestat interes faţă de informaţia prezentată, cu participarea activă în discuții şi
acordarea întrebărilor din domeniu de dezvoltare a profesiei contabile și de susținere a calificărilor în
domeniul de audit.
Șeful de departament, Dolghi Cristina, doctor, conf. univ. a informat studenții despre prioritățile
acreditării internaționale a programului de studii „Contabilitate” din cadrul USM de către ACCA–Asociația
Experților Contabili Autorizați (the Association of Chartered Certified Accountants). S-a menționat, că
ACCA este cel mai mare organism profesional global al contabililor profesioniști, care urmărește să
promoveze reglementări contabile bazate pe principii și își propune să ofere calificări relevante pentru afaceri
persoanelor din întreaga lume, care caută o carieră în contabilitate, economie și management. Calificarea
profesională ACCA este considerată, de către Border Agency și Departamentul de Educație din Marea
Britanie, ca fiind echivalentul titlului de masterat din Marea Britanie. Sau numit avantajele acreditării pentru
absolvenții programului de licență – Contabilitate, dintre care: obținerea scutirilor la susținerea examenelor
de calificare pentru disciplinele acreditate, acreditarea programului ca una din cele mai scurtă cale către
obținerea unei calificări recunoscute internațional, obținerea cunoștințelor conform celor mai înalte standarde
profesionale și celor mai bune practici internaționale, menținerea avantajelor în caz de mobilitate la (sau de
la) o altă universitate acreditată ACCA, mobilitate în profesie în statele membre UE și alte țări. La susținerea
examenelor de calificare internațională se obține certificatul de calificare profesională de Chartered Certified
Accountant (ACCA).
În cadrul evenimentului contabilii certificați din cadrul Societății de Audit „FlagMan-D” au prezentat
informații utile și avantajele profesiei de contabil, au familiarizat studenții despre importanta profesiei și
posibilității de dezvoltare a acesteia în domeniul de audit.
Concomitent sau menționat beneficiile acreditării internaționale a programului de studii „Contabilitate”
din cadrul USM de către ACCA–Asociația Experților Contabili Autorizați din Marea Britanie și avantajele
acestuia în dezvoltarea profesiei în domeniul de contabilitate și audit. În încheiere s-a mulțumit invitaților și
participanților pentru activitatea eficientă și productivă în cadrul lucrărilor desfășurate ce sigur că vor
contribui la formarea competenților studenților din cadrul USM.
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IV. LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE ÎN ANUL 2017.
LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE
1. Articole în diferite reviste ştiinţifice
În reviste din străinătate recunoscute
GOLOCEALOVA I., Цуркану В., Некоторые аспекты венчурной деятельности: осуществление и учет (на
примере Республики Молдова). В: Научный Вестник Ужгородского Университета, серия «Экономика»,
Сборник научных работ, Выпуск 1 (49), том 1. – Ужгород, 2017, стр. 361-369, 0.78 с.а. Журнал зарегистрирован
ВАК Украины, ISSN: 2409-6857; Indexări în baze de date: Index Copernicus; ResearchBib; eLIBRARY.RU
(Российский индекс научного цитирования); Google Scholar; Национальная библиотека Украины им. В.И.
Вернадского, http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/index/pht/
În reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil
DOLGHI C., „Înregistrări contabile aferente daunelor și îndemnizațiilor de asigurare în contabilitatea societății de
asigurări”, 0,9 c.a., Revista ştiinţifică „Studia Universitatis Moldaviae”, nr.2(102), 2017, USM, Chişinău, 2017, ISSN
1857-2073 p.131-139. Categoria C.
CALIN I.; CIUBOTARU, S. The Lyapunov quantities and the center conditions for a class of bidimensional polynomial
systems of diffrential equations with nonlinearities of the fourth degree. Buletinul AŞ a RM. Matematica. 2(84), 2017, p.
112-130. Categoria A
DOLGHI V., „Теоретические аспекты развития управленческого учета и его функции в управлении современной
страховой компании”, 0,5 c.a., Revista ştiinţifică „Studia Universitatis Moldaviae”, nr.2(102), 2017, USM, Chişinău,
2017, ISSN 1857-2073 p.140-144. Categoria C.
PETREANU E. Cadrul legal de organizare și funcționare a auditului intern. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2017,
nr.2 (102), p. 124-130. Categoria C.
ȘIȘCANU L. „Abordarea bilanțului economic al societăților de asigurare prin prisma cadrului prudențial de
solvabilitate”, 0,3 c.a., Revista științifică „Studia UniversitatisMoldaviae”, nr.4, 2017, USM, Chișinău, 2017. Categoria
C.
ȘIȘCANU L. ,Macovei Tatiana, „Rolul capitalului în susținerea activității societăților de asigurare prin prisma cadrului
prudențial de solvabilitate”, 0,3 c.a., Revista științifică „Studia Universitatis Moldaviae”, nr.4, 2017, USM, Chișinău,
2017. Categoria C.
GAVRILAȘ N., Retrospectiva politicilor educaţionale implementate în sectorul învăţămîntului superior din republica
moldova. Studias Universitas Moldaviae, 2017, nr.2 (102). USM, 2017, p.208-214. Categoria C.
2. Articole în culegeri științifice
Culegeri naționale
DOLGHI C., Culegeri de lucrări științifice. Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții și sugestii.
Volumul III. „Strategii de modernizare a auditului intern: Practica națională și internațională”, 0,5 c.a., CEP USM,
Chișinău, 2017, pag. 43-50.
DOLGHI C., Culegeri de lucrări științifice. Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții și sugestii.
Volumul III. „Managementul riscurilor în cadrul entității în condițiile economiei de piață”, 0,6 c.a., CEP USM, Chișinău,
2017, pag. 83-93.
PETREANU E. Responsabilitatea auditorilor interni privind prevenirea, detectarea și investigarea fraudei.În: Culegere
de lucrări științifice a USM, 2017, vol.III, p. 51-58.
3.Materiale/ teze la forurile ştiinţifice
Conferinţe internaţionale (peste hotare)
GOLOCEALOVA I., В. Цуркану. Некоторые аспекты учета долгосрочных активов, предназначенных для
продажи в контексте МСФО. В: Тезисы докладов 1 Международной научно-практической интернетконференции «Облик, анализ, аудит и оподаткування в умовах глобализации економики», Ужгородский
Национальный Университет, Ужгород, 2017, стр. 92-94, c.a. 0.24, ISBN 978-617-7333-32-5
GOLOCEALOVA I. , Цуркану В. Концепция учета долгосрочных активов на основе модели экономики
ресурсов В: Материалы Международного экономического симпозиума – 2017, «Соколовские чтения.
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Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее», Санкт-Петербургский Государственный Университет,
СПб, 2017, стр. 671, c.a. 0.09, ISBN 978-5-98620-240-2
GOLOCEALOVA I, V. Tsurcanu. Some problems of capital measurement and accounting in innovative economy. В:
Тезисы докладов Международной научной конференции «Развитие бухгалтерского учета, анализа и аудита
субъектов совместного интереса. - Житомир, 2017 стр. 40-41
GOLOCEALOVA I V. Tsurcanu, Aspects of recognition and accounting of the concession agreement В: Тезисы
докладов Международной научной конференции «Развитие бухгалтерского учета, анализа и аудита субъектов
совместного интереса». - Житомир, 2017 стр. 170-71.
GOLOCEALOVA I ,Цуркану В. Влияние особенностей становления инновационной деятельности на систему
бухгалтерского учета. Облік, оподаткування і контроль : теорія та методологія [Електронний ресурс] : зб.
матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [ м. Тернопіль, 20 листопада 2017 р.]/редкол.: Bartosiewicz
Sławomir, Henning Dräger, Korzeb Zbigniew [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. –224 с.
Conferinţe internaţionale în republică
DOLGHI C. „Politici contabile și aspecte practice în contabilizarea cheltuielilor aferente daunelor și indemnizațiilor de
asigurare”, 0,4 c.a., Universitatea de Stat din Moldova, Conferința Științifică Internațională , ediția XII, „Paradigme
moderne ale economiei și antreprenorialului inovativ”, 03-04 noiembrie 2017, CEP USM, Chișinău, 2017, p. 198-201.
DOLGHI C., „Forumul Internațional: Asigurări în Republica Moldova”, 10 octombrie 2017. Organizat: Media
XPRIMM. Comisia Naționala a Pieței Financiare din RM. Biroul Național al asigurătorilor de autovehicule din RM –
participare.
http://www.1asig.ro/wiew_print.php?id=57240 ,13.10.2017.
DOLGHI C.,, Forum internațional: Eveniment tehnic ACCA in parteneriat cu Moore Stephens KSC, România, ACAP
Moldova, Edenred, Romania, 29.11.2017, Chișinău, Radisson Blu Leogrand Hotel –participare.
DOLGHI C., Conferință Științifică Internațională (virtuală): „Paradigme financiar-contabile în viziunea tinerilor
cercetători, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, România, 15.12.2017 –
participare.
TCACI A, TCACI N. Aspecte de analiză a performanțelor economico-financiare ale întreprinderii. „Paradigmele
moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ”. Conferinţa ştiinţifică internaţională. Chişinău. USM, 2017, pag.
215-220, 0,4 c.a.
CALIN I.; CIUBOTARU, S. The Lyapunov quantities and the GL(2;R)-invariant center conditions for a class of
bidimensional polynomial systems of differential equations with nonlinearities of the fourth degree. The Fourth
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova: dedicated to the centenary of Vladimir
Andrunachievici (1917-1997), June 28 – July 2, 2017, Chişinău: Proceedings CMSM 4, p. 263-268.
RAIEȚCHI E. Universitatea de Stat din Moldova, Conferința științifică internațională „Paradigme moderne ale
economiei si antreprenoriatului inovativ”, 3 - 4 noiembrie 2017, „Controlul financiar - Garanția sistemului financiarbancar național”, 0,33 c.a., USM, Chișinău, Republica Moldova 2017, ISBN: 978-9975-71-942-1, pag. 182-186.
GOLOCEALOVA I. В. Цуркану. Теории капитала и учет вознаграждений работников в контексте мсфо. Edition
VI, Chişinău: ACAP, 2017, pр. 49-57, 1. 12 с.а. ISBN 978-9975-127-50-9.
LISNIC V. ”Creditele bancare ca obiect al procesului inovațional” 0,38 c.a., Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
“Paradigme moderne ale economiei și antreprenoriatului inovativ”, USM, Chişinău: CEP USM, 2017
DOLGHI V.,,Forum internațional: Eveniment tehnic ACCA in parteneriat cu Moore Stephens KSC, România, ACAP
Moldova, Edenred, Romania, 29.11.2017, Chișinău, Radisson Blu Leogrand Hotel –participare.
Șișcanu L.,,Forum internațional: Eveniment tehnic ACCA in parteneriat cu Moore Stephens KSC, România, ACAP
Moldova, Edenred, Romania, 29.11.2017, Chișinău, Radisson Blu Leogrand Hotel –participare.
PETREANU E. Consideraţii privind caracteristicile de bază ale auditului intern. În: materialele Conferinţei Ştiinţifice
Naționale cu participare Internaţională „Integrare prin cercetare și inovare”, 09-10 noiembrie 2017. CEP USM.
Chişinău, 2017, pag. 282-285.
PETREANU E. Consideraţii asupra apariției și evoluției auditului intern. În: materialele Conferinţei Ştiinţifice
Internaţionale „Paradigme moderne ale economiei și antreprenoriatului inovativ”, 03-04 noiembrie 2017. CEP USM.
Chişinău, 2017, pag. 221-223.
ȘIȘCANU L. Universitatea de Stat din Moldova, Conferința științifică internațională „Paradigme moderne ale
economiei si antreprenoriatului inovativ”, 03-04 noiembrie 2017, Șișcanu Lina, „Noul standard de raportare financiară
„Contracte de asigurare” și impactul acestuia asupra sistemelor financiare”, 0,33c.a., USM, Chișinău, Moldova 2017,
ISBN: 978-9975-71-942-1, pag. 229-235.
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GAVRILAȘ N.,Hamuraru M.Impactul sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) asupra PIB-ului în
Republica Moldova. INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI INOVARE. Chişinău, 2017, p.256-260.
GARȘTEA A., Rolul instituţiilor în dezvoltarea economică. În materialele Conferinţei Ştiinţifice Naţionale cu
participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, atelierul „Ştiinţe economice” , 09-10 noiembrie 2017.
CEP USM. Chişinău 2017, pag.249-252.
RAIEȚCHI E. Universitatea de Stat din Moldova, Conferința Științifică Internațională a Tinerilor Cercetători
„Paradigme financiar contabile în viziunea tinerilor cercetători”, 15 decembrie 2017, “Abordări metodologice privind
controlul financiar, paralele între controlul intern și alte concepte de control în instituțiile financiare”, USM, Chișinău,
Republica Moldova 2017.
GARȘTEA A., Determinanţii şi indicatorii transformărilor instituţionale. În materialele Conferinţei Ştiinţifice
Internaţionale „Paradigme financiar-contabile în viziunea tinerilor cercetători”, ed. a I-a. 15 decembrie 2017. Chişinău
2017.
APETRII N. Exigențele de structurare a unităților de învățare a icem “Data Mining”. Educaţia incluzivă: dimensiuni,
provocări, soluţii. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională Ediţia a III-a. BĂLŢI, 2017. p. 83-87.
APETRII N. Exigențele de elaborare a componentelor icem “Data Mining”. Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu
participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”. Ch.:CEP USM, 2017
TÎRȘU V., S. Tutunaru, Rolul incubatoarelor inovaționale în pregătirea tinerelor specialiști în domeniul IT. Conferinţă
Ştiinţifică Internaţională “Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” 22-23 septembrie 2017, Chişinău (0,25
c.a.).
TÎRȘU V., Impactul dezvoltarii economiei digitale asupra instituțiilor de învățământ superior. Conferinţă Ştiinţifică
Internaţională “Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” 22-23 septembrie 2017, Chişinău (0,57 c.a.).
GOLOCEALOVA I. Инновационная деятельность и ее влияние на систему бухгалтерского учета: европейский и
национальный аспекты. В: Сборник докладов: Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ:
Conferinţa Ştiinţifică Internaţţională, Ed. a 12, 03-04 noiembrie 2017. – Chişinău: CEP USM, 2017. pp. 209-214, ISBN
978-9975-71-942-1
GAVRILAȘ N., Hamuraru M. Tehnologii informaţionale de comunicare: concepte şi rezultate. Paradigme moderne ale
economiei şi antreprenoriatului inovativ. 03-04 noiembrie 2017. CEP USM, Chişinău, 2017, p. 240-246
Conferințe naționale
DOLGHI C.,, Ministerul Finantelor al Republicii Moldova, Centrul pentru Reforma Raportării Financiare, Banca
Mondială. Conferința în domeniul auditului situațiilor financiare, 31 octombrie 2017, Chișinău, Republica Moldova –
participare.
Macovei T.,, Ministerul Finantelor al Republicii Moldova, Centrul pentru Reforma Raportării Financiare, Banca
Mondială. Conferința în domeniul auditului situațiilor financiare, 31 octombrie 2017, Chișinău, Republica Moldova –
participare.
Petreanu E.,, Ministerul Finantelor al Republicii Moldova, Centrul pentru Reforma Raportării Financiare, Banca
Mondială. Conferința în domeniul auditului situațiilor financiare, 31 octombrie 2017, Chișinău, Republica Moldova –
participare.
LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE
4. Manuale
Manuale pentru învăţământul preuniversitar (aprobate de ministerul de resort)
PRODAN N., I. Achiri ș.a (10 autori) Matematica, Manual pentru cl. XII. Ed. Prut Internațional, Chișinău, 2017, 264
pag. (Aprobat de ME al RM, ord.nr.510 din 13 iunie 2011)
PRODAN N., I. Achiri ș.a (10 autori) Математикаб учебник для XII кл. Ed. Prut Internațional, Chișinău, 2017, 264
pag. (Aprobat de ME al RM, ord.nr.510 din 13 iunie 2011).
5. Ghiduri metodice/metodologice
APETRII N. ,Lușmanschi G., Tatarciuc A., Tîrşu V., - Sisteme informaționale în contabilitate. Ghid metodic pentru
lucrări de laborator. . Ch.:CEP USM, 2017, 135 p., 8c.a. ISBN: 978-9975-71-903-2.
6. Note de curs /Suporturi de curs
PRODAN N., A., CALIN, I.; BRĂILĂ, A.; GRIGOR, R.; PLATON, V., Econometrie, Suport de curs. Ediția a doua,
revăzută. CEP USM, Chișinău, 2017, 210 pag, 13 c.a.
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PROPUNERI DESPRE CERCETĂRILE EFECTUATE ÎN CADRUL FACULTĂŢII PENTRU a.2018
Notă:

Propunerile pentru anul 2018 urmează a fi prezentate conform schemei:

Tema de cercetare
2016-2019

Subetapa 2018

Soluționarea diverselor
probleme în gestiunea
riscurilor în sistemul de
creditare a băncilor
comerciale din țară.
Elaborarea tehnicilor
moderne de audit intern
în sectorul corporativ.

Problemele implimentării
practicilor internaţionale în
domeniul contabilităţii şi
auditului, şi utilizării
sistemelor informaţionale.

Elaborarea strategiilor de
implementare a
standardelor europene în
menținerea solvabilității
societăților de asigurări
din Republica Moldova.
Studierea problematicii
implementării sistemelor
informatice în procesele
de business.
Cercetarea problemelor
de implementare a
practicilor internaționale
în domeniul contabilității
şi de audit.

Aprobat:
Consiliul Facultăţii Ştiinţe Economice
Proces-verbal nr. 04 din 27.12.2016

Decanul facultăţii, Ulian Galina
dr., hab., prof., univ ___________

Executorii
Dolghi Cristina, Dr. conf.univ.
Prodan Nicolae, Dr. conf.univ.
Calin Iurie, Dr. conf. univ.
Grigor Raisa, Dr. conf. univ.
Platon Valeriu, Dr. conf. univ.
Terzi Dumitru, Dr. conf. univ.
Tcaci Alexandru, Dr., conf.
univ.
Tcaci Natalia, Dr., conf.univ.
Luşmanschi Galina, Dr., conf.
univ.
Sava Lilia, Dr., conf.univ.
Gujuman Lucia, Dr., conf.
univ.
Golocialova Irina, dr., conf.
univ.
Malai Ela, , Dr., lector univ..
Iacob Aliona, , drd., lector
univ.
Dolghi Vladimir, drd, mag.,
lector univ.
Șișcanu Lina, , drd., lector
univ.
Apetrii Natalia, drd., lector
univ.
Petreanu Elena, drd., lector
univ.
Macovei Tatiana, drd., mag.,
lector univ.
Raieţchi Eugeniu, drd., mag.,
lector univ.,
Scacunova Ludmila, , drd.,
lector univ.
Malai Maria, lector univ.
Lisnic Victoria, drd., lector
univ.
Garştea Ala, drd., lector univ..
Cojocari Virginia, , drd., lector
univ..
Tîrşu Valentina, drd., lector
univ.
Gavrilaş Natalia, drd., lector
univ..
Grigoriţa Viorica, mag.,lector
univ.

Rezultatele preconizate

Articole în reviste ştiinţifice;
Prezentarea rezultatelor
cercetărilor în cadrul
Conferinţelor naţionale şi
internaţionale.
Capitole a tezelor de Doctor;
Prezentarea tezei de doctorat
spre discuții în cadrul
Departamentului și
Seminarului Științific de
Profil: „Perfecţionarea
sistemului de control
financiar în cadrul băncilor
comerciale din Republica
Moldova” (Raietchii
Eugeniu).

Discutată şi aprobată la
Şedinţa Departamentului ,
Proces-verbal nr. 05 din 14.12.2017
Şef departament, Dolghi Cristina
dr., conf. univ. ____________
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