Planul admiterii la finanțarea bugetară în baza granturilor doctorale obținute – 2019

Program
1.

522.02

Nume, prenume
conducător de
doctorat
Popovici Angela

2.

522.01

Belobrov Angela

3.

521.01

Benea-Popușoi
Elina

4.

522.02

Badicu Galina

5.

522.01

Cobzari Ludmila

6.

521.04

Belostecinic
Grigore

7.

522.02

Bucur Vasile

8.

521.01

Feuraș Eugenia

9.

522.01

Secrieru Angela

10. 521.03

Vaculovschi Dorin

11. 522.02

Muntean Neli

12. 521.03

Bîrcă Alic

13. 521.02

Lobanov Natalia

14. 521.03

Platon Nicolae

15. 522.02

Manoli Mihail

16. 522.01

Ciobu Stela

27. 521.03

Bilaș Ludmila

18. 521.04

Savciuc Oxana

Titlul proiectului
Perfecționarea contabilității contractelor de
parteneriat public-privat
Eficientizarea mecanismelor de rezoluție și redresare
a băncilor din perspectiva consolidării stabilității
financiare
Dezvoltarea creativității și formarea capitalului uman
creativ în economia cunoașterii: implicații pentru R.
Moldova
Creșterea performanței auditului situațiilor financiare
în contextul globalizării
Развитие альтернативных инвестиционных
инструментов в целях достижения
экономического роста
Optimizarea procesului de planificare a gamei de
produse din perspectiva eficientizării politicii de
marketing a întreprinderilor din sectorul vitivinicol
Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată și căile de
perfecționare a acesteia
Efectul șocurilor asimetrice asupra asigurării
echilibrului general dinamic a economiei R. Moldova:
în baza modelului IS-LM
Influența politicii monetare asupra performanțelor
sistemului bancar al R. Moldova
Integrarea socială a lucrătorilor migranți reîntorși în
R. Moldova
Analiza impactului factorilor macromediului asupra
falimentului și performanțelor entităților economice
din R. Moldova
Impactul managementului dezvoltării resurselor
umane asupra competitivității instituțiilor publice
Creșterea competitivității și rezilienței economice a R.
Moldova ca factori de consolidare a securității
economiei naționale
Managementul schimbării ca opțiune strategică de
modernizare a sectorului energetic al R. Moldova
Abordări conceptuale și de modernizare a sistemului
de control a calității în auditul situațiilor financiare
Atenuarea riscurilor bancare prin eficientizarea
sistemului de control intern
Schimbarea inovațională a modelului de afaceri al
întreprinderii: rolul managementului strategic al
potențialului uman
Planificarea și organizarea campaniei de comunicare
în marketing prin prisma psihologiei sociale

