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STIMAŢI COLEGI, PARTENERI ŞI PRIETENI! 
Catedra de ştiinţe economice vă invită la 
Conferinţa Știinţifică Internaţională consacrată 
problemelor actuale ale asigurării viabilităţii 
economico-manageriale pentru dezvoltarea 
durabilă a economiei regionale în condiţiile 
integrării în UE. 

 

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII 
27-28 noiembrie 2020, Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi, Catedra de științe 
economice, mun. Bălți, str. Puşkin 38. 
Conferința se va desfășura on-line. 

 
SECŢIUNI DE LUCRU 

1.  Problemele viabilităţii economiсo – manageriale 
pentru asigurarea dezvoltării durabile – resp. Tcaci 
Carolina, dr., conf. univ.; Slutu Rodica, dr., lector 
univ. 
2.  Capitalul uman – factor de asigurare a 
competitivității – resp.  Suslenco Alina, dr.,  lector 
univ.; Garbuz Veronica, dr., lect. univ. 
3.  Economia cunoaşterii şi dezvoltarea durabilă – 
resp. Branaşco Natalia, dr., conf. univ. 
4.  Probleme ale contabilităţii şi auditului în 
condiţiile actuale - resp. Amarfii-Railean Nelli, dr., 
conf. univ.; Nichitcin Corina, asist. univ. 
5.  Finanţele şi analiza economică în contextul 
integrării în UE – resp. Postolache Victoria, dr., 
conf. univ.; Cazac Ianina – asist. univ. 
6.  Aspectele sociale şi juridice a integrării în UE  – 
resp. Oleiniuc Maria, dr., conf. univ.; Trusevici 
Alla, dr., conf. univ.  
 

 

 
OFERTA DE PARTICIPARE 

În speranţa că veţi analiza cu interes şi veţi accepta 
cu bunăvoinţă invitaţia de a participa la această 
manifestare ştiinţifică, vă aşteptăm să vă alăturaţi 
eforturilor noastre în calitate de participant, 
partener sau sponsor. 
Solicităm respectuos doritorilor expedierea 
lucrărilor la adresa electronică:  
conferintacse2020@gmail.com 
Lucrările urmează a fi depuse în format electronic 
nu mai târziu de termenul limită indicat. 
Materialele care vor corespunde tematicii, vor 
întruni cerinţele înaintate faţă de o lucrare 
ştiinţifică și vor fi prezentate de autori în cadrul 
conferinţei, vor fi publicate în culegerea de 
materiale ale conferinței. 

REDACTAREA LUCRĂRILOR 
Titlu – font 14, Times New Roman, Bold, centrat; 
Autorii (nume, prenume), apartenenţa 
instituţională, font 12, Times New Roman, italic, 
alignment right; 
Textul – maximum cinci pagini format A4, font 
12, Times New Roman, spaţiere 1,0; câmpurile: 
stânga – 2,0 cm, sus/jos – 1,5 cm, dreapta – 1,0 
cm. 
Lista bibliografică va fi perfectată conform 
cerinţelor standardelor în vigoare. Se vor include 
obligatoriu cuvintele-cheie. Numerotarea paginilor 
nu se va efectua.  
La expedierea prin poşta electronică denumirea 
fişierului va coincide cu numele primului autor. 
Pentru ataşarea la materialele conferinţei, 
rezumatul lucrărilor va fi redactat în limba 
engleză.  
Pentru un autor vor fi acceptate maximum două 
lucrări. 

 



TERMENE IMPORTANTE 
10 noiembrie 2020 – termenul limită pentru 
completarea Registration Form cu tema și 
rezumatul articolului pentru conferinţă. 
20 noiembrie 2020 – notificarea acceptării 
articolelor.  
25 noiembrie 2020 – termenul limită de 
prezentare a articolelor în extenso. 

DETALII EVENIMENT 
- TAXA DE PARTICIPARE nu se percepe.  
- LIMBA de comunicare - limbile oficiale ale 
conferinţei sunt româna, engleza, franceza, 
germana, rusa. 
- Rezultatele lucrărilor conferinței vor fi 
PUBLICATE; 
- ÎNSCRIERE. Pentru participare la conferinţă, 
rugăm să completaţi Registration Form până la 10 
noiembrie 2020, urmând link-ul: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB9
w9ZUBK_CJ-
5SfA_rDdb_yuRV_vckzugDm4FgaUGVy-
n2A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=77
57 

COMITETUL ORGANIZATORIC 
Preşedinte:  
Tcaci Carolina – dr., conf. univ. 
Vicepreşedinţi: 
Branașco Natalia – dr., conf. univ. 
Postolache Victoria – dr., conf. univ. 
Membri: 
Buga Oleg – dr. hab., prof. univ. 
Balînschi Andrei – dr., conf. univ. 
Amarfii-Railean Nelli – dr., conf. univ. 
Oleiniuc Maria – dr., conf. univ. 
Suslenco Alina – dr., lect. univ. 
Movilă Irina – dr. hab., conf. univ. 
Garbuz Veronica – dr., lect. univ. 
Slutu Rodica – dr., lect. univ. 
Nichitcin Corina – asist. univ. 
Chiseliov Lilia – asist. univ. 
Cazac Ianina – asist. univ. 

Grițco Diana - asist. univ. 
Dumbravanu Lilia – asist. univ. 
Stratuța Diana – asist. univ. 
Rusu Natalia – laborant superior 
 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC 
Preşedinte: 
Babii Leonid – dr. hab., prof. univ. (USARB); 
Co-președinți: 
Prițcan Valentina – dr., conf. univ. (USARB) 
Tcaci Carolina - dr., conf. univ. (USARB). 
Membri: 
Cotelnic Ala – dr. hab., prof. univ. (ASEM) 
Stratan Alexandru – dr. hab., academ. (INCE) 
Popa Andrei – dr. hab., prof. univ. (USC) 
Burlacu Natalia – dr. hab., prof. univ. (ULIM) 
Ulian Galina – dr. hab., prof. univ. (USM) 
Gribincea Alexandru – dr. hab., prof. univ. (ULIM) 
Parmacli Dmitrii – dr. hab., prof. univ. (US Comrat) 
Кифяк В.Ф. – д. э. н., профессор (Черновицкий торгово-
экономический институт, Украина) 
Булатова Е. В. – д. э. н., профессор (Мариупольский 
Государственный Университет, Украина) 
Airinei Dinu – dr., prof. univ. (UAIC, Iaşi, România) 
Ganea Victoria – dr. hab, prof. univ. (USM) 
Filip Nolea – dr., conf. univ.(ASEM) 
Trofimov Victoria – dr., conf. univ. (USPEE) 
Postică Maia – dr., conf. univ. (USM) 
Ioniță Veaceslav – dr., conf. univ. (IDIS Viitorul) 
Perciun Rodica – dr. hab., prof. cercet. (INCE) 
Timuș Angela – dr., conf. cercet. (INCE) 
Rotaru Liliana – dr., conf. univ. (USM) 
Cociug Victoria  - dr., conf.univ. (ASEM) 
Corețchi Boris – dr., conf. univ. (USM) 
Călugăreanu Irina – dr., conf.univ. (USM) 
Preeti Nair – dr., Director International Cell (Parul 
University, India) 
Duică Mircea-Constantin – dr., conf. univ. (UVT, România) 
Stegăroiu Ion – dr., prof. univ. (UVT, România) 
Ștefan Maria-Cristina – dr., conf. univ. (UVT, România) 
Micu Adrian - dr., prof. univ. (UDJG, România) 
Cristache Nicoleta – dr., prof. univ. (UDJG, România) 
Agheoghiesei Daniela Tatiana – dr., prof. univ. (UAIC, Iaşi, 
România) 
Ciucan-Rusu Liviu – dr., conf. univ. (UMFST, Târgu-Mureş, 
România) 

Ștefănescu Daniela - dr., conf. univ. (UMFST, Târgu-Mureş, 
România) 
Şimon Adrian – dr., conf. univ. (UMFST, Târgu-Mureş, 
România) 
Поченчук Г. М. – к. э. н., доцент (ЧНУ им. «Юрия 
Федьковича», Украина) 
Нагорная О. А. – к. э. н., доцент (ЧОУ ВО ИГ, Санкт-
Петербург, Россия) 
Гуменюк А. М. – к. э. н., доцент, (БГФЭУ, Черновцы, 
Украина) 
Buga Oleg – dr. hab., prof. univ. (USARB) 
Topală Pavel – dr. hab., prof. univ. (USARB) 
Ciobanu Ina – dr., conf. univ. (USARB) 
Movilă Irina – dr. hab., conf. univ. (USARB) 
Amarfii-Railean Nelli – dr., conf. univ. (USARB) 
Balînschi Andrei – dr., conf. univ. (USARB) 
Trusevici Alla – dr., conf. univ. (USARB) 
Branaşco Natalia –dr., conf. univ. (USARB) 
Oleiniuc Maria – dr., conf. univ. (USARB) 
Postolache Victoria – dr., conf. univ. (USARB) 
Bulat Gheorghe – dr., conf. univ. (USARB) 
Suslenco Alina – dr., lect. univ. (USARB) 
Garbuz Veronica – dr., lect univ. (USARB) 
Slutu Rodica – dr., lect. univ. (USARB) 
Beșliu Iurie – dr. (BC Moldindconbank S.A.) 
Timuș Mihai – drd. (USM, Suceava, România) 

 
CONTACTE 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,  
str. Puşkin, 38, mun. Bălți, 
Republica Moldova, MD-3100 
 
Catedra de știinţe economice 
Blocul V, etajul 2, bir. 518 
Tel.:  +373-231-52490 
catedra.economie@mail.ru 
 
e-mail conferința:  
 
conferintacse2020@gmail.com 


