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I. DATE GENERALE
I.1. Facultatea
Facultatea Ştiinţe Economice
Departamentul „Contabiliate şi Informatică Economică”
I.2. Date de contact:
Telefon: 067560153
E-mail: metodist@cie.md
I.3. Persoana responsabilă de completarea formularului:
Dolghi Cristina, conf. univ., dr.
Telefon: 067560153
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.
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.

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 2018 cadrele științifico-didactice a departamentului „Contabilitate şi Informatică Economică” în
cadrul cercetărilor desfășurate au soluționat diverse probleme în elaborarea metodologiei de
înregistrare în contabilitate a operațiilor economice conform noilor cerințe ce țin de actele normative și
legislative, și bunelor practici la nivel național și internațional.
Au fost identificate problemele evoluției auditului intern în sectorul corporativ din Republica Moldova
și sau propus soluții în domeniul dat prin abordarea sistemică și complexă a obiectivelor auditului
intern și managementului riscului la Standardelor Internaționale și asigurarea unei independențe reale
ale auditorilor interni.
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Sa propus adaptarea procesului de formare a costurilor la sistemul de management contemporan în
noile condiții de administrare prin aprofundarea dezvoltării fiecărui element ce participă la calcul;
organizarea contabilității manageriale în cadrul entității conform necesităților interne, care va asigura și
sprijini deciziile manageriale prin prezentarea informației economice și non-economice, iar modelele
elaborate în domeniul contabil și de raportare financiară incluse în actele normative să treacă mai întâi
verificarea dacă corespund realității și să se ia în considerare legătura cheie: teorie – model – realitate
III. Organizarea Manifestărilor Ştiinţifice
1.

Denumirea manifestării

1.1. Conferința Științifică Internațională Jubiliară ,,Paradigme moderne în dezvoltarea economiei
naționale și mondiale” din 02-03 noiembrie 2018.
Secțiunea 2. Implementarea strategiilor moderne de dezvoltare a contabilității, auditului și
tehnologiilor informaționale
1.2. Seminar: „Avantajele absolvenților Programului Contabilitate din cadrul USM în obținerea
calificării profesionale internaționale ACCA”,
1.3. Seminarul: „Profesia contabilă în viziunea Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști”

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”.
Asociația Experților Contabili Autorizați (ACCA) România.

2.3 USM, Facultatea Ştiinţe Economice, departamentul „Contabilitate şi Informatică Economică”
Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști (ACAP) din Republica Moldova.
BDO Audit & Consulting SRL.

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,
Dna Mihaela Robu, Director dezvoltare a Europei de Sud-Est ACCA România

3.3. Cristina DOLGHI , dr., conf. univ., șef departament "Contabilitate şi Informatică Economică", USM,
Zlatina Natalia, doctor în științe economice, director executiv al Asociației profesionale ACAP.
Raiețchi Eugeniu, auditor licențiat, manager audit, BDO Audit & Consulting SRL .
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4.

Participanţi

4.1. Numărul total - 45, inclusiv:
Moldova – 32;
Rusia – 3;
Belarus – 2;
Ucraina – 6;
Tadjichistan – 2.
4.2. Numărul total - 154, inclusiv:
Moldova – 153;
Romania – 1.
4.3. Numărul total - 141, inclusiv:
Moldova – 141
5.

Recomandările manifestării ştiinţifice

5.1. În cadrul lucrărilor Secțiunei 2 „Implementarea strategiilor moderne de dezvoltare a contabilității,
auditului și tehnologiilor informaționale” a Conferinței Științifice Internaționale Jubiliare ,,Pradigme
moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale din 02-03 noiembrie 2018 dedicată aniversării a 65
de ani de la fondarea Facultății de Științe Economice, USM au participat cadrele științifico-didactice din
cadrul Departamentului ,,Contabilitate și Informatică Economică”: Dolghi Cristina, dr. conf. univ., sef
departament, Prodan Nicolae, dr., conf. univ., Calin Iurie, dr., conf. univ., Tcaci Natalia dr. conf. univ.,
Golocialova Irina, dr. conf. univ., Ștahovschi Ada, dr., conf. univ., Petreanu Elena, drd. lector univ., Garștea
Ala, drd., lector univ., Malai Maria, magistru, lector univ., Scacunova Ludmila drd., lector univ., Sava Lilia,
dr., conf.univ., Apetrii Natalia, drd., lector univ., Tirsu Valentina, drd., lector univ., Cojocaru Verginia, drd.,
lector univ., Cojocaru Ala, drd., lector univ., care au prezentat rezultatele științifice obținute în urma
cercetărilor efectuate în domeniul implementării strategiilor moderne în domeniul contabil, de audit și
utilizării tehnologiilor informaționale.
În discuții sau făcut referințe la rezultatele cercetărilor prezentate de autori din alte țări, dintre care:
abordarea sistemică în asigurarea analiticii formării costurilor și contabilității acestora, autor Papkovskaya
Pelageya, dr., Profesor, Universitatea de Științe Economice, Belarus; tendințele actuale în dezvoltarea
contabilității resurselor de mediu, autor Masko Ludmila, dr., Docent Universitatea de Stat din Polotsk,
Belarus; premisele și problemele dezvoltării durabile a sectorului agrar în Ucraina, autori Zamula Irina, dr.,
Profesor și Travin Vitalii, dr., Docent, Universitatea de Stat de Tehnologie, Jitomer; evaluarea eficienței
utilizării resurselor întreprinderii, autori Dankiv Iocip, dr., Profesor, Makarovic Viktoria, dr., Universitatea
Naționala din Ujgorod; bazele teoretice ale contabilității manageriale în sistemul informatic din sectorul
agrar, autori K.H. Barfiev dr., Docent, C.O. Mirzohonov, dr., Docent, Universitatea Națională din
Tajikistan; analiza problemelor privind necesitățile mediului profesional și a competențelor generate de
formarea personalului pentru sectorul contabil în instituțiile de învățământ superior din Rusia, autori
Soboleva Genrietta, dr., Docent, Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg, Popova Irina dr., Docent,
Universitatea ITMO Sankt-Petersburg, Terentieva Tatiana, dr., Docent, Universitatea de Stat din SanktPetersburg.
Concomitent au fost discutate rezultatele cercetărilor în domeniul aplicării metodei BRANCH AND
BOUND pentru rezolvarea problemelor de programare discretă. Au fost prezentate rezultatele analizei
fondului de rulment net prin metode și tehnici de calcul al echilibrului financiar, diagnosticului rezultatelor
financiare prin intermediul pragului de rentabilitate, participanții sau expus asupra contractului de
concesiune și leasing ca formă de parteneriat public-privat: aplicare și contabilizare.
În cadrul totalizării activităților desfășurate și a rezultatelor obținute au fost propuse următoarele:
 modelele elaborate în domeniul contabil și de raportare financiară incluse în actele normative să
treacă mai întâi verificarea dacă corespund realității și să se ia în considerare legătura cheie: teorie –
model – realitate;
 adaptarea procesului de formare a costurilor la sistemul de management contemporan în noile
condiții de administrare prin aprofundarea dezvoltării fiecărui element ce participă la calcul;
 problemele ecologice dominante în viața social-economică să se soluționeze prin minimizarea
utilizării resurselor naturale și reducerea impactului încărcării tehnogenă asupra mediului;
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 implementarea în activitatea auditului intern din sectorul corporativ a Practicii Profesionale a
Auditului Intern conform Standardelor Internaționale, asigurarea unei independențe reale ale
auditorilor interni, abordarea sistemică și complexă a obiectivelor auditului intern și managementului
riscului;
 organizarea contabilității manageriale în cadrul entității conform necesităților interne, care va asigura
și sprijini deciziile manageriale prin prezentarea informației economice și non-economice.
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,
Belarus, Ucraina, Tajikistan etc.

5.2. Departamentul „Contabilitate și Informatică economică”, USM, Facultatea Științe Economice, la 18
aprilie 2018 în colaborare cu Asociația Experților Contabili Autorizați – ACCA (the Association of
Chartered Certified Accountants), Romănia a organizat Seminarul cu genericul: „Avantajele absolvenților
Programului Contabilitate din cadrul USM în obținerea calificării profesionale internaționale ACCA”.
La lucrările Seminarului a participat Dna Mihaela Robu, Director dezvoltare a Europei de Sud-Est ACCA
România și cadrele științifico-didactice din cadrul Departamentului ce depun efort în modernizarea
permanentă a standardelor curriculare și menținerea acestora în conformitate cu rigorile ACCA, actelor
normative în vigoare și cerințelor pieței muncii la nivel național și internațional. Total la eveniment au
participat 132 de studenți ce își fac studiile la Programul „Contabilitate”, USM la anul întâi și doi de studii.
Absolvind programul de învățământ „Contabilitate” din cadrul USM, candidații în obținerea calificării
ACCA sunt scutiți de susținerea a 4 examene, iar începând cu 2019, absolvenții sunt scutiți de susținerea a 8
examene din cele 14 examene necesare pentru obținerea certificatului de calificare ACCA.
ACCA este cel mai mare organism profesional global al contabililor profesioniști, și oferă calificări de elită
practicienilor cu abilități și ambiții din întreaga lume, care sunt în căutarea unei cariere în domeniul contabil.
Calificarea ACCA oferă cunoștințe și abilități relevante pentru orice afacere, promovează cele mai înalte
standarde profesionale, etice și de guvernare.
În cadrul Seminarului de către Dna Mihaela Robu, Director dezvoltare a Europei de Sud-Est ACCA
România a fost evidențiată experiența altor instituții de învățământ din statele europene și s-a menționat
participarea activă a studenților până la absolvirea specialității acreditate. Concomitent au fost menționate și
avantajele studenților de a primi scutiri la achitarea probelor și cotizațiilor de membru ACCA până la
absolvire. Au fost discutate avantajele acreditării Programului „Contabilitate” de către ACCA pentru
absolvenții acestuia și anume: Obținerea scutirilor pentru disciplinele acreditate de USM (8 discipline:
Accountant in Business/ Contabilitatea în Afaceri; Management Accounting/ Contabilitate Managerială;
Financial Accounting/ Contabilitate financiară; Corporate and Business Law/Dreptul afacerilor; Performance
Management/ Managementul performanțelor; Taxation/Fiscalitate (contabilitatea impozitelor); Financial
Reporting/ Raportare financiară; Audit and Assurance/ Audit și Asigurare);
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
sau mobilitate în profesie în statele membre UE și alte țări.
Scopul evenimentului a fost de a disemina cunoștințele studenților USM cu privire la modul de a deveni
student ACCA până la finisarea studiilor la Programul acreditat și avantajele pentru programul de studii
acreditat și pentru absolvenții ce își fac studiile în cadrul USM la Ciclul I, Licență, Specialitatea
„Contabilitate”.
Cadrele didactice ce au participat la lucrările seminarului au avut posibilitate de a adresa întrebări ce țin
de actualizarea cerințelor față de programele acreditate, standardele curriculare la program și evaluarea
curentă și finală a studenților la disciplinele pentru care absolvenții sunt scutiți de examen la obținerea
calificării oferite de Asociația Experților Contabili Autorizați la nivel mondial.
Lucrările Seminarului au fost încheiate cu discuții ce sau centrat pe provocările educației în domeniul
contabilității, precum și modalitățile posibile de modernizare a programelor de studii și implementarea în
cadrul USM a bunelor practici ce țin de pregătirea cadrelor performante din țările europene și ce corespund
cerințelor actuale a pieței muncii.
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5.3. În cadrul Universității de Stat din Moldova, Departamentul „Contabilitate și Informatică
economică”, Facultatea Științe Economice la 07 noiembrie 2018 cu participarea Asociației Contabililor și
Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP) sa petrecut masa rotundă cu tema: „Profesia
contabilă în viziunea Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști” organizată de Cercul Științific
Studențesc „Strategii contemporane în domeniul contabilităţii, auditului şi tehnologiilor informaţionale”.
Invitați la eveniment au fost Zlatina Natalia, doctor în științe economice, director executiv al Asociației
profesionale ACAP, Raiețchi Eugeniu, auditor licențiat, manager audit, BDO Audit & Consulting SRL. La
lucrările desfășurate au participat studenți de la specialitățile: „Contabiltate”, Finanțe și Bănci”, „Cibernetică
și Informatica economică” și de la ale specialități din cadrul Facultății Științe Economice, USM, cadre
didactice din cadrul departamentului: Apetrii Natalia, doctorand, lector univ., Dolghi Cristina, doctor, conf.
univ., Prodan Nicolae, dortor, conf. univ., Lușmanschi Galina, doctor, conf. univ., Galacialova Irina, doctor,
conf. univ., Cojocaru Verginia, doctorand, lector univ., Tîrșu Valentina, doctorand, lector univ., Cojocaru
Ala, doctorand, lector univ. ş.a.
Şeful Departamentului „Contabilitate şi Informatică Economică” USM, Cristina Dolghi, doctor în
economie, conferenţiar universitar a subliniat actualitatea temei şi necesitatea soluţionării aspectelor
problematice puse în discuţie. A menționat, că dezvoltarea economică și globalizarea piețelor economice și
financiare din ultimii ani au contribuit la dezvoltarea sistemelor contabile, bazate pe standarde contabile
performante și bunele practici ale diferitor țări. Procesele date, atât la nivel național cât și internațional au
înregistrat o îmbunătățire semnificativă a reglementărilor contabile datorită creșterii nivelului de activitate al
entităților ce generează majorarea riscurilor la care acestea sunt supuse şi necesitatea diversificării acestora.
Pentru asigurarea calității informațiilor prezentate în situațiile financiare, soluția găsită de Guvernul
Republicii Moldova și altor organe, responsabile de reglementarea contabilă la nivel național a fost
introducerea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) ca bază pentru raportarea situațiilor
financiare ale entităților din țară de interes public și implementarea unui nou set de Standarde Naționale de
Contabilitate, care sunt în continuă perfecționare ca răspuns la preocupările privind armonizarea contabilității
naționale cu Directivele Uniunii Europene şi cu standardele internaționale.
În continuare, Raiețchi Eugeniu, auditor licențiat, manager audit, BDO Audit & Consulting SRL în
discursul său cu tema: ”Natura pierderilor din deprecierea activelor și impactul acestora asupra calității
Situațiilor Financiare” a redat noțiunea deprecierii activelor și indicii pentru a stabili dacă un activ poate fi
depreciat, a menționat că identificarea faptului dacă un activ reevaluat poate fi depreciat depinde de metodele
utilizate pentru determinarea valorii reevaluate (juste) a acestuia. A prezentat partea practică de evaluare cu
calcule prin aplicarea testelor de depreciere la o companie de transport. A specificat că Testul de depreciere
are o importanță crucială pentru calitatea situațiilor financiare. A relatat despre natura pierderilor din
deprecieri și impactul acestora asupra calității Situațiilor Financiare.
În continuare Natalia Zlatina sa menționat, că pregătirea contabililor diferă de la ţară la ţară şi se
realizează în mod diferit. În procesul dat sunt implicate atât instituțiile de învățământ cât şi organismele
profesionale contabile (asociațiile). A relatat despre valorile şi provocările profesiei contabile.
În cadrul comunicărilor prezentate s-au iniţiat dezbateri şi schimbări de opinii între participanţii la
masa rotundă, și anume au fost puse următoarele întrebări:
 Dna Golocialova Irina, conf.univ.,dr., a adresat întrebarea: care este tratarea creșterii cheltuielilor
legate de deprecierea activelor de către organele de control?
 Dna Cojocaru Ala, drd., lector universitar a pus în discuții subiectul dacă toate întreprinderile din țară
sunt obligate să testeze activele pentru depreciere.
 Tîrșu Valentina , drd., lector universitar, s-a interesat care este procedura de certificare internațională
a contabililor?
Reportatorii au prezentat răspunsuri la toate întrebările adresate. De asemenea au fost puse întrebări de
studenți, fapt ce a dat dovadă de interesul tinerilor în dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și abilităților
profesionale.
Invitații la masa rotundă au prezentat și alte informații utile și avantajele profesiei de contabil, au
familiarizat studenții despre importanta profesiei și posibilității de dezvoltare a acesteia. 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 2018.
LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE

1.



Articole în diferite reviste ştiinţifice

în reviste din străinătate recunoscute
1.

ГОЛОЧАЛОВА, И, ЦУРКАНУ, В. Бухгалтерский учет вознаграждений на основе акций в
инновационной экономике: теория и практика. В: Научный Вестник Ужгородского Университета,
серия «Экономика», Сборник научных трудов. выпуск 1 (51), – Ужгород, 2018, стр. 361 – 369,
Журнал зарегистрирован ВАК Украины, ISSN: 2409 – 6857 (Print), ISSN: 2415 – 735X (Online);
Indexări în baze de date: CrossRef (США), Index Copernicus, ResearchBib, eLIBRARY.RU (Российский
индекс научного цитирования), Google Scholar; Национальная библиотека Украины им. В.И.
Вернадского,
DOI:
https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).407-415,
http://www.visnykecon.uzhnu.edu.ua/index.php/uk/

2. Articole în culegeri ştiinţifice



culegeri internaţionale (peste hotare)
2.

3.



ГОЛОЧАЛОВА И., ЦУРКАНУ, В. Необходимость и принципы построения модели учета
инновационной деятельности. В: Сборник материалов Международного экономического
симпозиума – 2018, «Соколовские чтения. Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее»,
Санкт-Петербургский Государственный Университет, СПб, 2018, стр. 315, c.a. 0.09, УДК 330, ББК
65.
Stahovschi A. Strategia și problemele securității informaționale a țărilor din zonele transfrontaliere și
metode de protecţie a sistemelor informaţionale. Conferința științifică internațională. Dezvoltarea
economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere. Ediţia a XIV-a . Academia
Română, filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” Iaşi, 9 noiembrie 2018.
Tipografia PERFORMANTICA, 2018, P. 470-476

4.

Stahovschi A. Particularitățile dezvoltării sistemelor bancare contemporane. Conferința științifică
internațională. Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine. Ediția a XXXIII-a
. Academia Română, filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” Iaşi, 12.10.2018,
p.175- 181. Tipografia PERFORMANTICA, Iași.

5.

DOLGHI V. Некоторые аспекты ценообразования на рынке страховых услуг. III Международная
научно-практическая конференция: «Финансово-кредитная система: Векторы развития», 0,3 c.a,
pag.152-153. 26 aprilie 2018, Ujgorod, Ucraina.

culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale
6.

DOLGHI C. Politici și proceduri în asigurarea calității auditului financiar. Conferința Științifică
Internațională Jubiliară „Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale” cu ocazia
aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultății Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova, 0203 noiembrie 2018, CEP USM, Chișinău, 2018, p.18-21.

7.

DOLGHI C. Efectele globalizării asupra calităţii informaţiei prezentate în situaţiile financiare, 0,3 c.a.
ASEM, Conferinţa ştiinţifică Internaţională „Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: Realităţi şi
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PROPUNERI DESPRE CERCETĂRILE EFECTUATE ÎN CADRUL FACULTĂŢII PENTRU a.2018
Notă:

Propunerile pentru anul 2019 urmează a fi prezentate conform schemei:

Tema de cercetare
2016-2019

Subetapa 2019

Politici moderne de
dezvoltare a
contabilității, auditului si
tehnologiilor
informaționale, relevanta
informației acestora in
management.
Elaborarea și
implementarea tehnicilor
moderne de audit intern
în sectorul corporativ.
Problemele implimentării
practicilor internaţionale în
domeniul contabilităţii şi
auditului, şi utilizării
sistemelor informaţionale.

Implementarea practicilor
internaționale în
domeniul contabilității şi
de audit.
Studierea
managementului
activității de turism în
raport cu componentele
sistemului informațional
contabil.
Cercetarea contabilității privită prin prisma
conceptelor sale.
Elaborarea soluțiilor
Microsoft Business
Intelligence - tehnologii
și instrumentelor
moderne pentru
managementul datelor.

Aprobat:
Consiliul Facultăţii Ştiinţe Economice
Proces-verbal nr. 04 din 29 decembrie 2018

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.
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.
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

Elaborarea Capitolelor la
tezele de Doctor;
Prezentarea rezultatelor
cercetărilor în cadrul
Manifestărilor științifice
preconizate pentru anul 2019
în cadrul FȘE
Prezentarea rezultatelor
cercetărilor în cadrul
Manifestărilor științifice
petrecute de Instituții din țară
și din alte țări.
Articole în reviste ştiinţifice.

Discutată şi aprobată la
Şedinţa Departamentului ,
Proces-verbal nr. 5, din 27.12.2017
Şef departament, Dolghi Cristina
dr., conf. univ. ____________
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