
Totodată, membrii departamentului Finanţe şi 

Bănci sunt implicaţi activ în organizarea Seminarului 

Ştiinţific în cadrul Facultăţii Ştiinţe Economice care 

se desfăşoară lunar.  

Seminarul Științific își propune de a face 

cunoscută experiența colaboratorilor departamentului 

și a facultății în domeniul cercetării și în același timp 

diseminarea în rândul tinerii generații, prin 

intermediul unor personalități, a vastei contribuții a 

acestora în domeniul de specialitate. Seminarul are un 

caracter permanent, iar dezbaterile se axează pe tematici 

actuale din domeniu precum cel al finanțelor, economiei mondiale, al administrării afacerilor, al 

contabilității, al marketingului, al relațiilor economice internaționale ș.a. 

Președintele comitetului de organizare este Doamna Ulian Galina, dr. hab., prof. univ, 

decan, membru al departamentului Finanţe şi Bănci, la şedinţele Seminarului Ştiinţific participă 

cadrele didactice şi doctoranzii din cadrul facultăţii, dar și specialiști din domeniu.  

Scopul activității de cercetare a departamentului constă în organizarea şi desfăşurarea de 

cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative, orientate spre soluţionarea problemelor socio-

economice actuale pe plan național și internațional, din acest motiv este binevenită colaborarea cu 

alte instituții din țară și din străinătate. Aceasta este promovată prin participarea la conferinţe 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale, mese rotunde, dar și proiecte de cercetare comune. 

Prin proiectele derulate cu parteneri din țară și din străinătate, inclusiv cu mediul de afaceri, 

Departamentul se angajează să ofere programe academice de înaltă calitate la nivel de licență și 

masterat, prin care să îi pregătească pe studenți să obțină cariere de succes și să își asume 

responsabilitatea de promotori ai schimbării sistemului financiar-bancar în spiritul modern al 

economiei și gestiunii afacerilor. 

1. Denumirea manifestării 

Seminarul Științific "Inovațiile financiare în dezvoltarea 

economiei". cu tema: Produse financiare moderne în 

dezvoltarea economiei  

2. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova, evenimentul este organizat de 

Departamentul "Finanțe și Bănci" pe data de 23.06.2021 

Activitatea Seminarului Științific a fost desfășurată în format 

online. 

 

3. Preşedintele  comitetului de organizare  

Ulian Galina, dr. hab., prof. univ, decan, membru al 

departamentului Finanţe şi Bănci  



4. Raportori  

La şedinţele participă cadrele didactice şi doctoranzii din cadrul 

facultăţii. Tematica şedinţelor care au avut loc, se prezintă după 

cum urmează: 

1. Andrei Mulic, dr., conf. univ. Galina Ulian, dr.hab.,prof.univ., 

Ecaterina Ulian, drd. în cadrul SDSE, cercetăror științific 

"Metodologia de calcul a Indicelor Multicriteriale privind 

respectărea cerințelor normative pentru minimizarea 

provocărilor și riscurilor pentru evaluarea sustenabilității 

achizițiilor publice în Republica Moldova" 

2. Șestacovscaia Angela dr., conf. univ. Francizingul – 

modalitatea de diversificare a businessului  

3. Gîrlea Mihai dr., conf. univ. Modelul de business ca concept de 

durabilitate însectorul bancar 

4. Mihalachi Ruslan dr., conf. univ. Perspectivele pieței de 

microfinanțare în Republica Moldova 

  

5. Informația despre eveniment și participanţi  

           Seminarul Științific ”Produsele financiare moderne în dezvoltarea economiei” 

 

Laboratorului 

de Cercetări 

Științifice 

“Dezvoltarea durabilă și performanță 

economică” 

Prioritatea 

strategică      

IV. Provocări societale 

Locul 

desfășurării: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/8053615623

?pwd=NjZYYldLcWFDZzFERllUSTU

0aTdrUT09 

Meeting ID: 805 361 5623 

Passcode: 806204 

Data: 23 iunie 2021 

Raportori: Galina Ulian, dr.hab.,prof.univ., 

Andrei Mulic, dr., conf., univ. 

Ecaterina Ulian, drd. în cadrul SDSE, 

Șestacovscaia Angela dr., conf. univ. 

Gîrlea Mihai dr., conf. univ. 

Mihalachi Ruslan dr., conf. univ. 

Organizar

e: 

Facultatea de Științe 

Economice, USM.  

 



 

Lista participanților 

 

Nume, Prenume 

Participant 

Funcția , Titlul 

științific 
Denumirea Instituției/Organizației 

Ulian Galina  Dr.hab.,prof.univ. Decan Faculatea de Științe Economice 

Ștefaniuc Olga  Dr., conf., univ USM, Șef Departamentului Finante și bănci 

Doga-Mirzac Mariana Dr.hab.,conf.univ. USM, Finante și bănci 

Mulic Andrei Dr., conf., univ USM, Finante și bănci 

Maria Cojocaru 
Dr., conf. univ. 

USM, Departamentul Contabilitate și 

Informatică economică 

Lachi Cristina Lector universitar USM, Finante și bănci 

Rusu Elena Asistent universitar, 

doctorand 
USM, Finante și bănci 

Tîrșu Valentina 
asistent universitar 

USM, FȘE, Departamentul Contabilitate și 

Informatică economică 

Zaharco Silvia 
Dr., conf. univ 

USM Departamentul Contabilitate si 

Informatica Economica 

Cosnicean Irina dr., lect. univ. USM 

Stefanco Natalia asistent universitar USM 

Bumbac Daniela lector USM, Finante și bănci 

 

Girlea Mihail 

 

Dr., conf. univ USM, Finante și bănci 

Scutaru Alexandru 
Dr., conf. univ 

USM, Departamentul Administrarea 

afacerilor 

Bruma Inesa Dr., conf. univ USM, Finante și bănci 

Raevskaia Irina 
asistent universitar 

USM, Departamentul Administrarea 

afacerilor 

Angela Șestacovscaia Dr., conf. univ USM, Finante și bănci 

Gheorghița Eugenia lector universitar USM, Finante și bănci 



Lușmanschi Galina 
Dr., conf. univ. 

USM, Departamentul Contabilitate și 

Informatică economică 

Cojocari Ala lector universitar USM 

Timus Ana lector universitar, 

doctor in stiinte 

economice 

USM, Departamentul Administrarea 

afacerilor 

Cojocaru Virginia 
Lector univ. 

USM, Departamentul Contabilitate și 

Informatică economică 

Ada Stahovschi 
Dr., conf. univ 

USM, Departamentul Contabilitate și 

Informatică economică 

Grigorița Viorica 
asistent universitar 

USM, Departamentul Contabilitate și 

Informatică Economică 

Filip Angela Dr., conf. univ USM, Finante și bănci 

AGENDA 

Iunie 23, 2021 

13.00 – 13.10 Înregistrarea participanților 

13.10 – 13.30 
Cuvînt de salut: 

Ulian Galina, Dr.hab.,prof.univ., Decan Faculatea de Științe Economice 

13.30 - 14.00 

Andrei Mulic, dr., conf. univ. 

Galina Ulian, dr.hab.,prof.univ., 

Ecaterina Ulian, drd. în cadrul SDSE, cercetăror științific 

"Metodologia de calcul a Indicelor Multicriteriale privind respectărea 

cerințelor normative pentru minimizarea provocărilor și riscurilor pentru 

evaluarea sustenabilității achizițiilor publice în Republica Moldova" 

14.00 - 14.15 
Șestacovscaia Angela dr., conf. univ. 

Francizingul – modalitatea de diversificare a businessului 

14.15- 14.30 
Gîrlea Mihai dr., conf. univ. 

Modelul de business ca concept de durabilitate însectorul bancar 

14.30 – 14.45 
Mihalachi Ruslan dr., conf. univ. 

Perspectivele pieței de microfinanțare în Republica Moldova 

14.45 – 15.15 Discuții și concluzii  

 



6. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Şedinţele Seminarul Științific prezintă interes pentru profesorii din 

cadrul facultăţii și participanții din alte umiversități, inclusiv 

reprezentanții din piața muncii, datorită faptului că în cadrul 

Seminarului Științific se pun în dezbaterea probleme actuale 

legate de evidențierea rolului incubatorului de afaceri din mediul 

universitar şi mediul de afaceri și alte aspecte ale funţionării 

economiei naţionale, dar şi a celei internaţionale. Drept rezultat 

principal al cercetărilor efectuate de raportori şi coraportori se 

poate menţiona elucidarea problemelor dezvoltării economiei 

autohtone, evidențierea rolului incubatorului de afaceri din 

mediul universitar ca componentă importantă a ecosistemului 

antreprenorial şi recomandarea unor direcţii de incubatorului de 

afaceri care funcționează în cadrul Facultății de Științe 

Economice. Beneficiarii acestor sunt: cadrele didactice din cadrul 

facultăţii și cercetători în cadrul proiectului 

20.80009.0807.38Evaluarea multidimensională și dezvoltarea 

ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în 

vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova  . 

 

 

În organizarea Cercului Ştiinţific Studențesc, care se desfăşoară lunar în cadrul Departamentului 

Finanțe și Bănci  

1. Denumirea manifestării 

Cercului Ştiinţific Studențesc organizat în cadrul Departamentului 

Finanțe și Bănci  

 

Tema generală:  Problemele financiare moderne și modalitățile de 

rezolvare a acestora în contextul integrării Europene al Republicii Moldova 

 

Teme de cercetare:  

Octombrie: Aplicarea inovațiilor în optimizarea gestiunii finanțelor la 

nivelul micro și macroeconomic 

Noiembrie: Perspectivele de dezvoltare a sectorului de microfinanțare în 

RM  

Decembrie: Metode și modalități de evaziune fiscală  

Februarie: Strategii financiare de dezvoltare a sectorului public. 

Martie: Perspectivele de dezvoltare a sectorului bancar în RM 



Aprilie-Mai: Perspectivele de dezvoltare a pieții financiare în RM 

 

2. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova 

3. Preşedintele  comitetului de organizare  

Ștefaniuc Olga, dr., conf. univ, șef departamentului Finanţe şi Bănci  

 

Comitetul organizatoric: 

Dr. conf. univ. Mulic Andrei  

Dr. conf. univ. Mihalachi Ruslan  

Dr. conf.univ. Căprian Iulia 

Dr. conf.univ. Brumă Innesa 

Lector univ. Labliuc Sveatoslav 

Lector univ. Lachi Cristina 

Invitați speciali: Manager financiar compania «Agroprofi»  

Gavlițchi Chiril  

Manager compania «WeTrade»  Tatarciuc Alexandru  

 

 

 

 

 

 

Activitatea  a Cercului Ştiinţific Studențesc în cadrul Departamentului Finanțe și Bănci în anul 

2021 

Tema generală a Cercului Ştiinţific Studențesc:  Problemele financiare moderne și 

modalitățile de rezolvare a acestora în contextul integrării Europene al Republicii Moldova 

1. Scurtă descriere a desfăşurării Sesiunii: Cercul Științific Studențesc, luna octombrie, a fost 

desfășurat la Departamentul Finante și bănci  pe data de 03.11.2021 aud. 305 bl.C. /online  

 

Tema : ”Aplicarea inovațiilor în optimizarea gestiunii finanțelor la nivel micro și 
macroeconomic” 

Moderator : Mulic Antrei dr. Econ. Conf. Univ. 

2. Numărul de participanţi 13 

 

3. Numărul de comunicări prezentate 13 

 

4. Lista comunicărilor prezentate: 



Nr. 

d/o 
Nume/Prenume Grupa Tema Coordonator 

1 2 3 4 5 

1.  Garaz Laura FB 1902  

Evoluția sistemelor de plăți în 

Republica Moldova. Instrumente de 

plată fără numerar 

Lachi Cristina 

2.  Proțiuc Cristina FB 1902 

Analiza standartelor Europene sub 

aspectul aplicării acestora în vederea 

îmbunătățirii modului de formare a 

bugetului Republicii Moldova 

Bruma Inesa 

Lachi Cristina 

3.  Onea Adriana  FB 1902 

Rolul impozitelor directe si indirecte 

in formarea bugetului de stat in 

conditiile pandemiei COVID 19 

Bruma Inesa 

4.  Gulienco Elena  FB 2002 
Optimizarea managementului 

financiar prin intermediul inovațiilor  
Rusu Elena 

5.  
Chiroșca Laura 

Armaș Mihaela 
FB 1902 

Organizarea procesului de creditare și 

gestiunea portofoliului de credit în 

cadrul băncilor comerciale din 

Republica Moldova 

Mulic Andrei 

6.  
Derevșcicov 

Olga 
FB 2003 

Прогнозирование банкротства 

предприятия  
Mulic Andrei 

7.  
Natalencova 

Anastasia 
FB 1903 

Влияние информационных 

технологий на успех деятельности 

предприятия 

Șestacovscaia 

Angela 

8.  
Sarioglo Anna 

Bezzub Alina 
FB 1903 

Инвестиционный климат в 

Республике Молдова 

Mihalachi 

Ruslan 

9.  

Natalencova 

Anastasia 

Zubarev Iulia 

FB 1903 
Формирование и управление 

инвестиционным портфелем 

Mihalachi 

Ruslan 

10.  Televca Daniela FB 1902 

Politica de investiții ca factor 

decizional în actvitatea financiară 

eficientă a unei întreprinderi  

Mihalachi 

Ruslan 

11.  Garaz Laura FB 1902 

Planificarea financiara, rolul si 

importanta ei intr-o gestiune financiara 

eficienta a intreprinderii 

Mihalachi 

Ruslan 

12.  Proțiuc Cristina FB 1902 
Obligaţiunile municipale - instrument 

eficient de sporire a autonomiei locale 

Mihalachi 

Ruslan 



13.  Babici Sabina BA 2104 

Применение инноваций в 

управлении финансами на уровне 

предприятий 

Biloocaia 

Svetlana 

 

5. Lista comunicărilor înaintate pentru Conferința Ștințifică Studențească a Facultății Științe 

 
 

Nr. Nume, Prenume, 

particpant 

 

Grupa Tema Coordonator 

1. Proțiuc Cristina FB 1902 Obligaţiunile municipale - 

instrument eficient de sporire a 

autonomiei locale 

Mihalachi Ruslan 

2. Chiroșca Laura Armaș 

Mihaela 

FB 1902 Organizarea procesului de 

creditare și gestiunea portofoliului 

de credit în cadrul băncilor 

comerciale din Republica Moldova 

Mulic Andrei 

3. Onea Adriana  FB 1902 Rolul impozitelor directe si 

indirecte in formarea bugetului de 

stat in conditiile pandemiei 

COVID 19 

Bruma Inesa 

4. Natalencova Anastasia FB 1903 Влияние информационных 

технологий на успех 

деятельности предприятия 

Șestacovscaia 

Angela 

 

7. Propuneri şi sugestii pentru îmbunătăţirea organizării ediţiilor viitoare a Cercului 

ştiinţific studenţesc:  Asigurarea participării reprezentanțilot din piața muncii pentru crearea 

condițților de transfer a experienței practice.   

 

 

 


