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1. CADRUL ADMINISTRATIV ŞI JURIDIC AL ASEM 

La acest capitol modificări în comparație cu anii precedenți de studii nu au avut loc. 

În acest sens informația este identică cu cea prezentată în raportul ASEM pentru anul de studii 

2010-2011. 

 

2. STRUCTURA ASEM. 

Structura ASEM în perioada analizată în mare măsură a rămas la nivelul anului 

2010-2011, când a fost prezentat raportul de bază. Totuși pe parcursul anului 2013-2014 prin 

decizia Senatului din 24 decembrie 2013 au fost create 13 Centre intercatedrice de cercetare în 

cadrul Institutul de Cercetări Economice și Studii Europene, care au ca scop intensificarea 

cercetărilor științifice în ASEM.  Organigrama se anexează (anexa 8). 

 

3. PROGRAME REALIZATE 

 

3.1. Studii superioare de licenţă.   

ASEM pregăteşte specialişti în 8 domenii generale de studii: ştiinţe politice, asistenţă 

socială, ştiinţe economice, drept, ştiinţe exacte, Inginerie şi activităţi inginereşti, Tehnologii de 

fabricare şi prelucrare,  servicii la 16 domenii de formare profesională (tabelul 1) pentru 22 

specialităţi. 

Nomenclatorul Specialităţilor/ domeniilor de formare profesională 

în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova 

Ciclul I , licenţă 

Tabelul 1 

 

Codul şi denumirea 

domeniului general  

de studii 

Codul şi denumirea 

domeniului de  

formare profesională  

Codul şi denumirea  specialităţii 

31. Ştiinţe politice 313 . Administraţie publică 313.1. Administraţie publică 

33. Asistenţă socială 331. Asistenţă socială 331.1. Asistenţă socială 

36. Ştiinţe 

economice 

361. Contabilitatea 361.1.Contabilitate 

362. Marketing şi logistică 362.1. Marketing şi logistică 

363. Business şi administrare 363.1. Business şi administrare 

363.2. Achiziţii 

363.3. Managementul proprietăţii 

intelectuale 

363.5. Managementul resurselor 

umane 

364. Finanţe 364.1. Finanţe şi bănci 

365. Economie mondială şi 

relaţii economice 

internaţionale 

365.1. Economie mondială şi relaţii 

economice internaţionale 

366. Economie generală 366.1. Economie generală 

367. Statistică şi previziune 

economică  

367.1. Statistică şi previziune 

economică 

368. Cibernetică şi 368.1. Cibernetică şi informatică 
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informatică economică economică 

369. Merceologie şi comerţ 369.1. Merceologie şi comerţ 

38. Drept 381. Drept 381.1.Drept 

44. Ştiinţe exacte 444. Informatică 444.1. Informatică 

444.2. Management informaţional 

444.3. Informatică aplicată 

52. Inginerie şi 

activităţi 

inginereşti 

526  Ingineria 

sistemelor  şi  

calculatoarelor 

526.2 Tehnologii informaţionale 

 

526.5 Securitate informaţională 

54.Tehnologii de 

fabricare şi 

prelucrare 

541  Tehnologia 

produselor         alimentare 

541.1  Tehnologia şi managementul 

alimentaţiei            publice 

81. Servicii publice 812. Turism 812.1.Turism 

 

3.2. Studii superioare de masterat.  

Preocuparea permanentă pentru racordarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii, în 

fiecare an ASEM elaborează planuri de studii pentru noi programe de masterat. La moment 

ASEM  deține autorizaţia pentru pregătirea studenţilor la ciclul II, masterat, pentru un număr de 

62 programe de masterat, inclusiv  pentru 6 programe autorizația a fost obținută în anul de studii 

2013-2014. Astfel, oferta deplină pentru masterat este prezentată în tabelul 2. 

Tabelul 2 . Programe de masterat autorizate 

 

Domeniului 

general de 

studiu 

Domeniului de 

formare 

profesională  

Denumirea programului  

pentru studii universitare de masterat 

Durata 

studiilor 

Nr. 

P.C. 

Ştiinţe 

politice 

Administraţie 

publică 

1. Management în administraţie publică 

(de profesionalizare) 

2 ani 120 

Ştiinţe 

economice 

 

Contabilitate 2. Contabilitate şi audit (de 

profesionalizare, de cercetare) 

2 ani 120 

3. Audit financiar (de profesionalizare) 2 ani 120 

4. Contabilitate, gestiune și control (de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Contabilitate 

Finanţe  

5. Finanţele şi contabilitatea firmei ( de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

6. Contabilitate și audit în instituțiile 

publice (de profesionalizare) 

2 ani 120 

Marketing şi 

logistică 

7. Managementul marketingului ( de 

profesionalizare, de cercetare) 

2 ani 120 

8. Reclamă şi Relaţii cu Publicul(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

9. Logistică şi Supply Chain 

Management(de profesionalizare) 

2 ani 120 

 

Business şi 

Administrare 

10. Administrarea Afacerilor(de 

profesionalizare, de cercetare) 

2 ani 120 

11. Business Internaţional(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 
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12. Managementul în aprovizionări şi 

achiziţii(de profesionalizare) 

2 ani 120 

13. Managementul comunicării în 

afaceri(de profesionalizare) 

2 ani 120 

14. Managementul calităţii(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

15. Managementul și dezvoltarea 

resurselor umane(de profesionalizare) 

2 ani 120 

16. Managementul afacerilor publice (de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

17. Economie şi management în comerţ şi 

alimentaţie publică(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

18. Comunicare şi jurnalism economic(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

19. Economie şi management în turism şi 

servicii hoteliere(de profesionalizare) 

2 ani 120 

 20.  MBA 2 ani 120 

 21. E-Business 2 ani 120 

 22. Agrobusiness 2 ani 120 

Finanţe  23. Finanţe publice şi Fiscalitate(de 

profesionalizare, de cercetare) 

2 ani 120 

24. Finanţe corporative; Asigurări(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

25. Investiţii şi Pieţe de Capital(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

26. Administrare bancară(de 

profesionalizare, de cercetare) 

2 ani 120 

27. Analize şi prognoze financiare în 

activitatea de antreprenoriat(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

28. Administrarea financiar-bancară (în 

l.engleză) 

2 ani 120 

Economie 

mondială şi relaţii 

economice 

internaţionale 

29. Comerţ internaţional(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

30. Economie Internaţională şi Integrare 

Europeană(de profesionalizare, de 

cercetare) 

2 ani 120 

31. Integrare Economică Europeană şi 

Politica de Vecinătate(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

32. Comerţ Exterior şi Activitatea 

Vamală(de profesionalizare) 

2 ani 120 

33. Tranzacţii Internaţionale şi Diplomaţie 

Economică(de profesionalizare) 

2 ani 120 

Economie generală 34. Teorie economică(de profesionalizare, 2 ani 120 
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de cercetare) 

35. Analize şi Politici Economice(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

36. Economia şi Managementul 

mediului(de profesionalizare) 

2 ani 120 

37. Demografie şi Economia Populaţiei(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

38. Economia unităților economice (de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Statistica şi 

previziune 

economică  

39. Analiza statistică în economie şi 

business(de profesionalizare, de 

cercetare) 

2 ani 120 

40. Actuariat şi riscul în afaceri(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

 41. Statistică aplicată (Bănci, asigurări, 

comerţ, telecomunicaţii) 

2 ani 120 

Cibernetica şi 

Informatica 

Economică 

42. Tehnologii informaţionale în 

economie(de profesionalizare) 

2 ani 120 

43. Cibernetica economică(de 

profesionalizare, de cercetare) 

2 ani 120 

Merceologie şi 

comerţ 

44. Comerţ(de profesionalizare, de 

cercetare) 

2 ani 120 

45. Comerţ şi expertiza mărfurilor în 

activitatea vamală(de profesionalizare) 

2 ani 120 

Drept Drept 

( pentru absolvenţii 

de profil juridic) 

46. Dreptul securităţii economice(de 

profesionalizare) 

1,5 ani 90 

47. Drept financiar-fiscal(de 

profesionalizare) 

1,5 ani 90 

48. Drept economic(de profesionalizare) 1,5 ani 90 

49. Drept vamal(de profesionalizare) 1,5 ani 90 

50. Dreptul muncii(de profesionalizare) 1,5 ani 90 

51. Dreptul afacerilor publice (de 

profesionalizare) 

1,5 ani 90 

Drept ( pentru 

absolvenţii altui 

profil decât cel 

juridic) 

52. Drept vamal(de profesionalizare) 2 ani 120 

53. Drept financiar-fiscal(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

54. Dreptul în afaceri(de profesionalizare) 2 ani 120 

55. Dreptul afacerilor publice(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Ştiinţe 

exacte 

Informatica 56. Managementul informaţional(de 

profesionalizare, de cercetare) 

2 ani 120 

Servicii 

publice 

Turism 57. Gestiunea şi dezvoltarea turismului(de 

profesionalizare, de cercetare) 

2 ani 120 

58. Gestiunea turismului cultural(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 
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59. Gestiunea hotelieră(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Deși oferta este suficient de mare, de obicei, candidații la studii se orientează spre anumite 

programe de masterat  la care și sunt formate grupe academice. 

3.3. Studii de doctorat/postdoctorat (lista conform Nomenclatorului specialităţilor 

ştiinţifice)  

ASEM pregăteşte specialişti de înaltă calificare prin studii de doctorat la următoarele 

specialităţi ştiinţifice: 

1. 122.02.Sisteme informatice 

2. 154.01.Geografia economică şi socială  

3. 521.01.Teorie economică şi politici economice 

4. 521.02.Economie mondială; relaţii economice internaţionale 

5. 521.03.Economie şi management în domeniul de activitate 

6. 521.04.Marketing şi logistică 

7. 522.01.Finanţe 

8. 522.02.Contabilitate; audit; analiză economică 

9. 523.01.Cibernetică  şi informatică economică 

10. 523.02.Statistică economică 

Pe parcursul anului de studii 2013-2014 au fost susținute  19 teze de doctor în științe, atât de 

colaboratorii ASEMului cât și de alte persoane, doctoranzi sau competitori ASEM. 

 

3.4.Formare continuă. 

Academia de Studii Economice din Moldova  oferă programe de studiu de formare şi 

dezvoltare profesională continuă în strânsă legătură cu dinamica pieţei de muncă, pentru 

acumularea competenţelor şi abilităţilor cu care universitatea contemporană este chemată să-i 

înzestreze pe indivizi. Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 

vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea unei/unor competenţe ori unităţi de 

competenţă/competenţe din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe 

standarde ocupaţionale, aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii 

universitare. 

În cadrul ASEM au fost instituite structuri speciale menite să organizeze formarea continuă a 

celor dornici să-și dezvolte cunoștințele, să-și sporească calificarea și să-și sporească gradul de 

studii. ASEM a creat centre în cadrul cărora o atenție deosebită se acordă formării continue. 

Actualmente în cadrul ASEM funcţionează următoarele centre de instruire continuă:  

 CENTRUL DE INSTRUIRE ŞI CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI (MACIP); 

 Centrul de Dezvoltare Economică şi Afaceri Publice (CDEAP); 

 Centrul de Instruire Lingvistică (CIL); 

 Centrul de Plasament și Relații cu Agenții Economici (CPRAE) şi  Incubatorul de 

Afaceri al ASEM; 

 Centrul de Consultanţă şi Analiză Financiară şi Bugetară; 

  Şcoală Superioară de Turism şi Servicii Hoteliere; 

  Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii 

(DSDCMC).  

 Centrul de Consultanţă şi Dezvoltare Profesională în Comerţ şi Alimentaţia Publică 

(CCDPCAP) 

 Centrul de Instruire Contabilă 
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Fiecare din aceste centre dispune de direcţiile de dezvoltare şi de programele de activitate 

în cadrul cărora au fost organizate seminare şi cursuri pentru: 

- studenţii ASEM şi a altor instituţii de învăţământ din Republica Moldova; 

- reprezentanţii instituţiilor statale; 

- reprezentanţii business-ului mic şi mijlociu pentru perfecţionare.  

 

CENTRUL DE INSTRUIRE ŞI CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI (MACIP) 

În anul 2013 MACIP a împlinit 20 de ani de activitate pe piața serviciilor de instruire și 

consultanță.  

Pe parcursul perioadei de dare de seamă MACIP a realizat următoarele activităţi: 

INSTRUIRE 
Au fost organizate cursuri pe un spectru variat de teme, unele standarde iar altele specifice 

necesităților clienților cu care am reușit să colaborăm în acest an. Tematica și numărul de 

grupe/participanți este prezentată în tabelul 3 al prezentului raport.  

 

Tabelul 3. Programele de instruire realizate de MACIP în anul 2013 

 
Denumirea cursului/ trainingului Curs/training Nr de 

grupe 

Nr. de 

pers. 

1.  
Abilităţi de comunicare eficientă şi vânzare a 

produselor bancare 

T 4 62 

2.  Contabilitatea 1C C 10 94 

3.  Deservirea eficientă a clienţilor la ghişeu T 2 15 

4.  Contabilitatea pentru începători C 8 169 

5.  Dezvoltarea abilităţilor de leader. Leadership T 3 45 

6.  Abilităţi de comunicare eficientă cu clienţii băncii T 1 16 

7.  Analiza rapoartelor financiare T 1 19 

8.  
Aplicaţii financiare, softuri pentru specialiştii 

întreprinderii 

T 4 41 

9.  Dezvoltarea antreprenoriatului social în R.M. T 5 100 

10.  Proiectul ” Lead your way to business” T 5 100 

 Total 661 

Dacă comparăm aceste rezultate cu aul precedent, atunci putem constata o creștere 

calitativă, reflectată în tipurile de programe de instruire realizate – 3 programe noi (marcate cu 

roșu în tabelul 1). De asemenea MACIP a fost implementatorul a 2 proiecte importante la care a  

participat și a fost selectat ca prestator de servicii: Dezvoltarea antreprenoriatului social în R.M., 

realizat de către centrul Contact și Proiectul ”Lead your way to business”, realizat de către 

ODIMM. 

Ca și în anul precedent tematica programelor de instruire este permanent diversificată, 

atât de către consultanții centrului, cât și la solicitările clienților corporativi. 

Pentru fiecare program de instruire a fost elaborată/adaptată programa după care se ţin lecţiile, 

iar la finele acestora, participanții primesc certificate de finisare a programului. Pentru cursul de 

Contabilitate pentru începători care are o durată de 152 de ore participanții trec după o testare 

finală, și doar celor care au susținut testul li se eliberează Certificatul de absolvire, fiind semnat 

de Rectorul ASEM.  
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Pe lângă instruirile organizate pentru persoane individuale, MACIP continuă să dezvolte 

prestarea de servicii de instruire și consultanță pentru organizații așa numitele programe 

corporative. 

În anul 2013 MACIP a continuat colaborarea începută în anul 2012 cu B.C. Moldova 

Agroindbank S.A. de prestare a serviciilor de instruire pentru angajații băncii. Suma totală a 

proiectului a constituit 249 de mii de lei, fiind realizate instruiri pentru 9 grupe. Printre 

specialiștii instruiți au fost: casieri operatori, specialiști deservire conturi, specialiști din 

departamentele de creditare din filiale, contabili-șefi adjuncți, specialiști creditare clienți 

corporativi. 

B.C. Fincombank S.A. a fost continuată colaborarea în domeniul instruirilor specialiștilor 

băncii în programul „Deservirea eficientă a clienților la ghișeu”. 

Un partener nou al MACIP pentru anul 2013 a fost „Centrul CONTACT”, pentru care au 

fost desfășurat un program de instruire în domeniul „Antreprenoriatului social pentru 

reprezentanţii APL”, fiind realizate instruiri pentru 5 grupe. 

De asemenea, MACIP în colaborare cu compania „Trimetrica” SRL a desfăşurat 

programul de instruire „Aplicaţii financiare, softuri pentru specialiştii întreprinderii”, fiind 

realizate instruiri pentru 4 grupe. 

Constatăm că în anul 2013 au fost expuse tot mai multe solicitări de la reprezentanții 

IMM pentru a dezvolta competențele angajaților săi. Este o tendință firească în contextul creșterii 

proceselor de globalizare și a concurenței. 

În toate programele de instruire sunt implicați specialiști practicieni, care realizează 

instruirile conform cerințelor actuale și la un nivel calitativ. 

În scopul determinării nivelului de satisfacere a beneficiarilor şi îmbunătăţirii activităţii 

centrului la finele programelor de instruire participanţii completează un chestionar de evaluare. 

Majoritatea cursanţilor apreciază aceste programe cu calificativul bine şi foarte bine.  

 

Tabelul 4. Informaţia privind cursurile organizate de MACIP pe perioada anului 2013 

 

Cursul 

Numărul de grupe Numărul de cursanţi 

2012 2013 
Abaterea 

+/- 
2012 2013 

Abaterea 

+/- 

Bazele Antreprenoriatului 7 0  90 0 -90 

Contabilitatea asistată la computer 

1C 
18 8  167 70 -97 

Contabilitatea pentru începători 8 6  187 124 -63 

Limba engleză începători 1 0  5 0 -5 

Limba engleză intermediari 1 0  5 0 -5 

Tehnici de deservire eficientă a 

clienţilor 
3 5  32 82 +50 

Managementul resurselor 

umane/dezvoltarea abilităților de 

conducere 

2 0  27 0 -27 

Abilităţi de comunicare eficientă 

cu clienţii băncii 
0 10  0 155 +153 
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Comunicare eficientă şi tehnici de 

vânzare 
2 2  22 34 +12 

Vânzări active 0 3  0 40 +40 

Managementul vânzării 1 1  7 15 +8 

Vânzări active ale produselor 

bancare 
0 10  0 153 +153 

Promovarea promoțională 1 0  11 0 -11 

Analiza activității economico 

financiare 
1 0  12 0 -12 

Întocmirea dărilor de seamă fiscale 1 0  12 0 -12 

Analiza rapoartelor financiare 0 1  0 18 +18 

Follow up  0 1  0 7 +7 

Total 46 47 0 425 691 +271 

 

Din rezultatele tabelului observăm că la nivel de număr de grupe au rămas la același 

nivel, însă s-au produs modificări în structura tematicii instruirilor. Ca și mulți an la rând se 

solicită instruirea individuală în domeniul contabilității. Pentru anul 2013 numărul de grupe s-a 

majorat cu 2 unități și ca număr am format grupe mai mari. 

În ce priveşte mijloacele de promovarea utilizate, MACIP colaborează activ cu ziarele 

„Makler” şi „Curierul economic”, de asemenea sunt distribuiţi fluturaşii şi plasează avize 

publicitare în blocurile ASEM. O modalitatea eficientă de promovarea a devenit Internetul, de 

aceea MACIP actualizează permanent pagina web a centrului, plasează informaţia despre cursuri 

în motoare de căutare şi portaluri ca: www.civic.md, www.dejure.md; www.ong.md etc. O sursă 

eficientă de promovare sunt însuşi cursanţii mulţumiţi, care recomanda cursurile organizate de 

MACIP altor persoane. 

 

SERVICII DE CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI 

• Au fost realizate programe de instruire pe diverse tematici pentru reprezentanții B.C. 

„Moldova Agroindbank” S.A., B.C. „Fincombank „S.A., „Centrul CONTACT”, 

„Trimetrica” SRL  

• În parteneriat cu compania HR Portal, experții MACIP au oferit instruire în domeniul 

utilizării programului 1C personal la calculator. 

• În parteneriat cu ANTiM experții MACIP au realizat instruiri și servicii de consultanță 

pentru participanții la Concursul Național al Planului de Afaceri, finanțat de Argidius 

Foundation. 

ALTE ACTIVITĂŢI  

Experţii MACIP au participat la: 

• În parteneriat cu Trimetrica SRL, în luna octombrie în cadrul CIE „Moldexpo” am 

participat la expoziţia-forum „B2B Expo”. 

• În colaborare cu facultatea BAA am participat la 2 ediții a concursului Azi student mâine 

antreprenor, în calitate de coorganizator și membrul al juriului de evaluare. 

• Ca parteneri ai ODIMM am participat la Forumul anul al IMM, realizând și o campanie 

de promovare a serviciilor prestate de către MACIP. 

http://www.civic.md/
http://www.dejure.md/
http://www.ong.md/
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Participarea în acţiunile organizate de către terţi contribuie la promovarea eficientă a activităţii 

MACIP, prin informarea unui număr mai mare de potenţiali beneficiari, precum şi stabilirea unor 

relaţii de colaborarea cu diferite organizaţii şi proiecte. 

IMPLICAREA ANGAJAŢILOR ASEM 

Obţinerea rezultatelor menţionate a fost posibilă prin implicare activă a formatorilor şi experţilor 

calificaţii. Pe parcursul anului analizat MACIP a colaborat cu 24 de consultanţi, dintre care 20 

persoane sunt profesori şi colaboratori de la Academia de Studii Economice. Personalul 

ASEM implicat în programele lansate de MACIP au avut posibilitatea să-şi ridice performanţa sa 

ca experţi prin transferul de cunoştinţe, să-şi îmbogăţească cunoştinţele teoretice cu aspecte 

practice şi să-şi mărească veniturile obţinute. 

VENITURI 

Suma totală rezultată din activitatea de instruire şi consultanţă în anul 2013 a constituit 768.1 mii 

lei. Comparativ cu anul 2012 veniturile au crescut cu 36,9% sau cu 560,9 mii lei, iar comparativ 

cu planul l-am îndeplinit în proporție de 90%. Această creștere a fost condiționată de mărirea 

numărului de instruiri oferite clienților corporativi și în special băncilor. 

Totodată, însă numărul persoane instruite in anul 2013 a fost într-o creştere semnificativa cu 271 

de persoane mai mulţi comparativ cu anul 2012. 

GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVE PENTRU ANUL 2013 

 Lansarea a cel puţin 2 noi cursuri pe an. Au fost lansate 3 cursuri noi:Dezvoltarea 

abilităţilor de leader. Leadership; Aplicaţii financiare, softuri pentru specialiştii 

întreprinderii; Dezvoltarea antreprenoriatului social în R.M. 

 Obţinerea unui venit de cel puţin 624 mii lei pe an. Am obţinut un venit de 768,1 mii 

lei. 

 Implicarea în problemele IMM prin participarea la 3 proiecte de instruire şi 2 proiecte de 

consultanţă. Am participat la trei proiecte de instruiri, PARE, PNAET, Concursul 

Național de Business Planuri. 

 Menţinerea şi dezvoltarea noii versiuni a site-lui MACIP. Situl a fost doar actualizat cu 

informaţia despre programele curente şi alte evenimente. 

Per ansamblu obiectivele stabilite pentru anul 2013 au fost realizate într-o proporţie de 90%. 

 

 

Centrul de Dezvoltare Economică şi Afaceri Publice (CDEAP) 

1. Centrul de Dezvoltare Economică şi Afaceri Publice (CDEAP) activează pe bază de 

autogestiune.  

- La moment in cadrul CDEAP activează patru persoane de contact: directorul centrului, 

două de 0,5 secretar şi 0,5 economist .  

- CDEAP dispune de laborator propriu dotat cu 15 calculatoare; 

- CDEAP utilizează încăperile destinate pentru studiile, organizate în cadrul CDEAP, care 

aparţin ASEM. Patrimoniul CDEAP este patrimoniul ASEM. 

     - CDEAP propune următoarele seminare şi cursuri pentru: 

   * studenţii ASEM şi a altor instituţii de învăţământ din Republica Moldova; 

   * reprezentanţii instituţiilor statale pentru perfecţionare; 

   * reprezentanţii business-ului mic şi mijlociu. 

   * orice persoană interesată în studiul programelor şi cursurilor CDEAP. 



13 

 

Centru continue desfășurarea proiectului care sa refera la studiu continuu cu specialitatea 

„Finanțe și Contabilitatea Firmei” – studii postuniversitare cu un volum de peste 1000 ore 

academice. Avem o grupa la anul 2 cu studii in limba rusa (10 persoane). 

În cadru CDEAP pe parcursul perioadei 2013-2014 au fost organizate mai multe cursuri: 

Tabelul 5. Cursuri organizate în cadrul CDEAP 

Denumirea cursului Numărul de 

ore 

Contabilitate pentru începători 15 

Computer (Windows, Word, Excel, Access, Internet si E-mail) 40 

Contabilitatea asistată la computer – Programa 1C  Contabilitatea 7.7 30 

Limba Italian 120 

MS Office 2007, 2010 pentru afaceri 40 

Cursuri MS IT Academy, conform schemei Microsoft, (detalii pe 

www.msit.ase.md) 

40 

Informatica pentru începători(Pascal) 40 

Business Excel 30 

Tehnici de comunicare verbala si scrisa, unele aspecte juridice  30 

Windows 7. Examen 70-680 40 

Windows Server 2008 40 

Cursuri GMAT 80 

Microsoft Project 2007-2010 30 

 

2. CDEAP este finanţat din achitarea taxelor de instruire care este efectuată de către agenţii 

economici, ce deleghează la studii angajaţii, de către persoanele fizice din sursele proprii, 

grant-uri. 

3.  Studierea necesităţilor si formarea grupelor se realizează prin anunţuri în mass-media, 

Internet, avize, întâlniri şi discuţii cu reprezentanţii întreprinderilor.  

- Obţinerea rezultatelor menţionate a fost posibilă prin implicare activă a profesorilor din 

ASEM (10 profesori în anul 2013 - 2014) şi a persoanelor din afară Academiei (3 instructori din 

afară ASEM).  

- La formarea grupelor de cursanţi sunt luate în consideraţie studiile lor de bază, nivelul 

de pregătire, dar şi dorinţele şi aşteptările cursanţilor. 

- Unele cursuri sunt bazate pe utilizarea TI pe baza pachetului MOODLE (free software), 

se organizează seral, dar şi nemijlocit la cererea clienţilor la întreprinderi şi organizaţii. 

- La finalizarea programelor de studii menţionate anterior, se efectuează o evaluare în 

urma căreia se eliberează un certificat autorizat şi semnat de către rectorul ASEM. 

 

4. CDEAP a avut statut de Microsoft IT Academy în Republica Moldova, dar în anul 

curent din cauza neachitării licenţei acest statut a fost suspendat temporar, dar după achitarea 

licenţei în cel mai apropiat timp, statutul va fi restabilit. (Acest aspect a fost discutat cu 

reprezentanţii Microsoft IT Academy). 

    Pe parcursul perioadei de raport noi ne-am continuat activitatea în cadrul proiectului (Proiect 

Nr. 3100071 realizat în colaborare cu Camera de Comerţ al Republicii Moldova şi finanţat de 
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misiunea OSCE în Republica Moldova). În cadrul proiectului au fost instruite două grupe (în 

total 38 persoane) la cursuri de recalificare profesională a militarilor în rezervă pentru armata 

naţională şi carabinieri. Durata studiilor - 384 de ore.  

 

5. La cererea întreprinderilor, organizaţiilor, CDEAP organizează seminare, workshop-uri 

şi training-uri specializate. 

Pe parcursul perioadei de raport noi ne-am continuat activitatea în cadrul proiectului 

(Proiect Nr. 3100071 realizat în colaborare cu Camera de Comerţ al Republicii Moldova şi 

finanţat de misiunea OSCE în Republica Moldova). În cadrul proiectului au fost instruite două 

grupe (în total 38 persoane) la cursuri de recalificare profesională a militarilor în rezervă pentru 

armata naţională şi carabinieri. Durata studiilor - 384 de ore.  

 

5. CDEAP este în continuare membru oficial al Platformei 2 „Integrare Economică şi 

Convergenţă cu politicile UE” a Comisiei Europene cu sediul la Bruxelles. Platforma este 

consacrată integrării economice și convergenței cu politicile UE şi susţine eforturile depuse de 

parteneri pentru apropierea reglementărilor aplicabile în domeniul comerțului și în cel al 

aspectelor legate de comerț, pentru îmbunătățirea climatului de investiții și pentru dezvoltarea 

IMM-urilor. În contextul creării unor zone de liber schimb complex și cuprinzător s-au abordat 

mai multe teme teme, în scopul sprijinirii negocierilor comerciale care au loc în cadrul 

componentei bilaterale a Parteneriatul estic. Convergența cu legislația în materie de mediu a UE, 

ecologizarea economiilor și acțiunile de combatere a schimbărilor climatice constituie temele de 

lucru centrale ale Grupului pentru mediu și schimbări climatice. În cadrul platformei de 

asemenea se analizează posibilitatea înființării unui grup pentru piața muncii și politicile sociale. 

Am fost  implicaţi în organizarea „Forumului Societăţii Civile” unde au participat 15 ţări din 

Europa de Est. Evenimentul a avut  loc în perioada 4-5 octombrie 2013, în incinta Palatului 

Republican. 

               Pe parcursul perioadei de raportare CDEAP, de asemenea a participat la 4 şedinţe de 

anvergură internaţională cu rapoarte corespunzătoare tematicilor abordate în cadrul acestora.  

 

                  6. Centrul colaborează activ cu următoarele instituţii statale: 

- Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA),  

- Asociaţia Centrală a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (ACAEÎ), 

- S.A. „Corporaţia de Finanţare Rurală,  

- Ministerul Afacerilor Interne, 

- Ministerul Apărării al Republicii Moldova,  

- 1C-ACCOUNT TIMBAL S.R.L. 

 

7. Aprecierea satisfacţiei aşteptărilor întreprinderilor şi altor clienţi se realizează prin 

anchetarea participanţilor în formă scrisă şi orală privind aşteptările lor şi rezultatele obţinute.                 

Procesul de Formare Continuă ca modalitate de transfer de cunoştinţe pentru CDEAP reflectă 

aşteptările privind dezvoltarea cunoştinţelor clienţilor şi dezvoltarea lor în cadrul instruirilor.  

 

8. În cadrul proiectului de recalificare profesională pe baza studiilor universitare la 

specialitatea „Contabilitatea şi Finanţe Firmei” cu durata de instruire 18 luni, anul acesta vom 

avea încă o promoţie absolventă a acestei specialităţi. Diplomele de absolvire vor fi eliberate din 

numele Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova. Ele oferă dreptul la activitate profesională 
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în baza calificării obţinute în câmpul muncii a Republicii Moldova. În prezent avem o grupă de 

17 participanţi cu modul de predare în limba rusă. Toate cursurile predate pe parcursul perioadei 

de studii sunt plasate online şi accesibile pentru participanţii proiectului prin intermediul 

sistemului de studii la distanţă ”MOODLE”.  

 Centrul de Dezvoltare Economică şi Afaceri Publice, în continuare numit CDEAP activează 

ca o subdiviziune în cadrul Academiei de Studii Economice din Republica Moldova din anul 2003, 

în baza Regulamentului de ordine internă şi a regulamentului aprobat prin decizia Senatului ASEM 

la 23 februarie 2005. 

Conform regulamentului CDEAP, autorizat de către Senatul ASEM, scopurile principale ale 

centrului sunt:  

- contribuirea la promovarea reformelor în domeniul tehnologiilor informaţionale, economiei şi 

învăţământului superior în Republica Moldova; 

- organizarea training-urilor profesionale în domeniul tehnologiilor informaţionale, 

comunicaţionale şi dezvoltării societăţii informaţionale în Republica Moldova; 

- organizarea seminarelor, workshop-urilor şi conferinţelor internaţionale de instruirii continue 

a cadrelor economiei naţionale; 

- cercetări în domeniul problemelor actuale a economiei în tranziţie; 

- cercetarea influenţării tehnologiilor noi informaţionale şi comunicaţionale asupra economiei 

naţionale, aplicarea rezultatelor şi “case studies” în programele de studii şi cursuri 

universitare; 

- standardizarea programelor universitare, sistemei de credite transferabile, cursurilor şi 

programelor analitice concomitent normelor (standardelor) internaţional. 

 

 

Centrul de Consultanţă şi Dezvoltare Profesională în Comerţ 

şi Alimentaţia Publică (CCDPCAP) 

 

Centrul de Consultanţă şi Dezvoltare Profesională în Comerţ şi Alimentaţia Publică  este o 

subdiviziune a Academiei de Studii Economice din Moldova creată conform Hotărârii Senatului 

A.S.E.M. nr. 5 din 27 februarie 2013 în scopul prestării serviciilor de consultanţă şi instruire 

profesională angajaţilor, asigurînd accesul la realizările ştiinţei şi contribuind la eficientizarea 

activităţilor din comerţ şi alimentaţia publică.  

În anul universitar 2013 – 2014 activitatea Centrului a fost organizată în mod distinct pe 

niveluri de pregătire şi specialităţi, ţinînd cont de nevoile, abilităţile de bază ale solicitanţilor, de 

cerinţele înaintate pentru funcţiile exercitate şi de posibilităţile de promovare sau de încadrare în 

muncă. 

Din data  de 08.11.2013 conform Ordinului nr.142 –A Centrul dispune de birou în  bl.B 802 

dotat cu calculator, acces la Internet, e-mailul Centrului: centru.comert@gmail.com.  

În perioada 12 noiembrie 2013 – 11aprilie 2014 în cadrul cursului de instruire corporativ 

Merceologia şi organizarea comercializării mărfurilor au fost instruiţi 21 angajaţi ai FPC 

ROGOB SRL, valoarea contractului fiind de 39900 lei. La data de 17.06.2014 primii cursanţi ai 

CCDPCAP au primit Certificatele ce confirmă acest fapt. 

Pentru luna iulie este preconizată activitatea de configurare a paginii web a Centrului cu 

prezentarea detaliată a ofertei de servicii prestate potenţialilor clienţi. 

mailto:centru.comert@gmail.com
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În incinta Academiei de Studii Economice a Moldovei la 02.01.2014 a fost înfiinţat 

Centrul de Instruire Contabilă al A.S.E.M., care va activa în baza Regulamentului propriu și 

în condiții de autofinanțare. 

Obiectivul Centrului este de a oferi servicii profesioniste de instruire şi consultanţă în 

domeniul contabil în baza programelor de instruire moderne, folosind metode inovative de 

predare, învăţare și evaluare.  

Activităţile de predare-învăţare și perfecţionare sunt destinate:  

 Începătorilor (iniţiere în contabilitate);  

 Studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor (cursuri specializate, ore particulare);  

 Cadrelor didactice (cursuri de perfecționare, cursuri specializate); 

 Practicienilor (perfecţionarea şi reciclarea cadrelor); 

 Antreprenorilor (cursuri de perfecționare, cursuri specializate în diverse ramuri ale 

economiei); 

 pregătirea pentru susţinerea examenelor la contabilitate, pentru certificarea contabilă ş.a. 

 

CENTRUL de INSTRUIRE CONTABILǍ al  ASEM organizează cursuri : 

- Contabilitatea pentru începători (aspect practic) 

- Particularitățile contabilității conform noilor SNC și Planului de conturi contabile 

- Cursuri de perfecţionare pentru practicieni 

- Standarde Internaţionale de Raportare Financiară 

- Contabilitatea în afaceri 

- Cursuri specializate (ramurile economiei) 

- Contabilitatea automatizată (1C) 

- Consultații particulare 

 

În anul 2014 au fost organizate cursuri: 

1. ”Contabilitate în afaceri” pentru funcţionarii publici (jurişti) ai IFPS (11 persoane) 

- perioada: 14.04.14 – 13.06.14 

- conţinutul cursului: Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, Întocmirea situațiilor 

financiare 

- durata cursului: 90 ore academice  

- document de finalizare: Certificat ASEM recunoscut de Ministerul Educaţiei RM  

- Profesori: Cușmăunsă Rodica, Cauș Lidia  

- valoarea cursurilor – 12870,00 lei. 

2. ”Contabilitate în afaceri” pentru funcţionarii publici (jurişti) ai IFPS (16 persoane) 

- perioada: 06.05.14 – 25.06.14 

- conţinutul cursului: Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, Întocmirea situațiilor 

financiare 

- durata cursului: 90 ore academice  

- document de finalizare: Certificat ASEM recunoscut de Ministerul Educaţiei RM  

- Profesori: Cușmăunsă Rodica, Cauș Lidia, Bordeianu Olga 

- valoarea cursurilor – 18720,00 lei. 

3. ”Contabilitatea pentru începători” (11 persoane) 

- perioada: 06.05.14 – 24.06.14 

- conţinutul cursului: Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, Contabilitatea 

impozitelor, Întocmirea situațiilor financiare 
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- durata cursului: 140 ore academice  

- document de finalizare: Certificat ASEM recunoscut de Ministerul Educaţiei RM  

- Profesori: Cauș Lidia, Bordeianu Olga  

- valoarea cursurilor – 15200,00 (contract) + 5700,00 (numerar în casierie) = 20900,00 lei 

4. Total:  

- 3 cursuri în perioada 02.01.2014 – 30.06.2014,  

- 38 persoane înscrise la instruire, 1 persoană a renunțat, 37 persoane au absolvit și au 

primit certificate,  

- valoarea contractelor – 52490,00 lei. 

 

Centrul de Instruire Lingvistică a ASEM 

Centrul de Instruire Lingvistică a fost fondat în martie 2008 şi funcţionează sub directă 

conducere a ASEM. Centrul de Instruire Lingvistică asigură ridicarea nivelului lingvistic al 

limbii de stat a Republicii Moldova şi a Limbilor străine (engleza, franceza, rusa, spaniola, 

germana, italiana şi altele) la un nivel de comunicare general şi profesional conform Cadrului 

European Comun de Referinţă prin organizarea cursurilor.   

Centrul efectuează orice tip de traduceri autorizate în limbile română, rusă, engleză, 

franceză, germană, spaniolă, italiană şi altele.  

Centrul de Instruire Lingvistică al ASEM oferă următoarele servicii suplimentare:  

 Pregătire pentru examenele TOEFL 

 Pregătire pentru examenele Bacalaureat 

 Pregătire pentru examenele CCIP 

 Pregătire pentru programul Work & Travel 

        Misiunea Centrului constă în crearea competenţelor de comunicare în domeniul instruirii 

lingvistice, în mediul universitar, la toate nivelele (studenţi, doctoranzi, cadre didactice) şi 

activitatea acestuia a început în 2008 prin crearea grupelor. 

În ultima perioada de activitate, din septembrie 2013, Centrul şi-a demarat activitatea 

prin predarea cursurilor şi pentru mediul de afaceri, agenţi economici şi pentru întreaga 

comunitate din municipiul Chişinău. Dacă, în perioadă activităţii sale în 2008 – 2012, grupele de 

cursanţi erau formate  numai din studenţii ce îşi fac studiile  la ASEM, astăzi, după o perioadă  

de informare activă despre activitatea Centrului, de oferta acestuia beneficiază  medici, 

pedagogi, jurişti, manageri, asistenţi  sociali, bucătari, contabili, chiar şi un diplomat. 

Printre persoanele care frecventează cursurile sunt şi studenţii altor instituţii de învăţământ 

precum: USM, UCCM, ULIM, Universitatea Agrară, Universitatea din Tiraspol, Conservator, 

Colegiul Naţional de Comerţ, Colegiul Pedagogic, elevii Liceului - “G. Meniuc”; “M. 

Berezovschi”, “M. Kogălniceanu”şi altele. 

 Aceasta este una din interferenţele mediului universitar cu societatea pe care o 

deserveşte. Astfel, numărul de persoane solicitante de cursuri de limbi străine a crescut 

considerabil şi constituie 211 cursanţi. În total, din 23 septembrie, au fost organizate 23 de 

grupe. (Acest fapt poate fi observat în diagrama de mai jos) 

 

Centrului de Instruire Lingvistică în perioada  de 5 luni 

 

septembrie 2013 - februarie 2014: 

                                                                                         

            În  total au fost formate 23 grupe. 
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                       Instruirea cursanţilor se efectuează de către cadre didactice de la: 

1. Catedra Limbi Moderne de Afaceri a ASEM; 

2. Catedra Limbi Moderne Aplicate a ASEM; 

3.  Universitatea Pedagogică “Ion Creangă”- lector superior Covaliov Olga,  

    (L. Engleză), 

4.   Institutul de Management – lector universitar Zîmbrean Veronica (L.Italiană).              

Instruire la limba Japoneză efectuează lingvistul Dolghii Diana- absolventă a Şcolii Superioarei 

de limbă şi cultură Japoneză şi Universităţii „Bunka Gakuen University” din Tokyo. 

          Pentru a invita specialişti de limbi străine – Japoneză, Suedeză, Norvegiană  colaborăm cu: 

      Fondaţia Moldo-Japoneză (Preşedinte D.Bânzaru Valeriu), 

                     Ambasada Suedeză, 

                             Compania Moldo-Suedeză “SAMREZ” 

                             Ambasada Ungară (Pentru limba Norvegiană) 

Centrul de instruire Lingvistică a planificat colaborarea cu Ambasada SUA 

participarea )pentru a organiza cursurile de perfecţionare a cadrilor didactice la l. Engleză, 

participarea la conferinţă ştiinţifică la Universitaty of Economics din Chicago, SUA, care 

va avea loc în iunie 2014. 
           Din septembrie 2013 spectrul de limbi străine la care cursanţii sunt instruiţi s-a majorat. 

Dacă, la începutul activităţii sale (din 2008) Centrul a organizat predarea la tradiţional solicitate 

limbile străine - Engleza şi Franceza, în prezent sunt formate grupe cu instruire la fel şi la 

limbile Germană, Italiană, Japoneză. La Centrul de Instruire Lingvistică apelează doritori care 

solicită studierea şi altor Limbi străine. De aceea, avem tendinţa să formăm grupe de instruire la 

limbile Suedeză, Norvegiană, Chineză. Astfel, pînă în prezent, au fost formate grupe cu 

instruire la limbi străine cu diferite programe şi nivele: 

1. L.Engleză – nivel începător –      10 grupe 

2. L.Engleză – nivel intermediar – 4 gr. 

3. L.Engleză – nivel avansat       -    1 gr. 

4. L.Franceză – nivel începător -     1 gr. 

5. L.Franceză – Bacalaureat       -    1 gr. 

6. L.Germană – nivel începător -     2 gr. 

7. L.Italiană – nivel începător     -    1 gr. 

8. L.Japoneză – nivel începător     - 1 gr. 

 

În curs de apariţie:  

     1.  L.Engleză – Bacalaureat 

     2.  L.Engleză – TOEFL 

     3.  L.Franceză – nivel începător 

4. L.Franceză – nivel începător 

5. L.Germană – nivel începător 

6. L.Germană -  nivel intermediar 

7. L.Norvegiană – nivel începător 

8. L.Suedeză – nivel începător 

9. L.Japoneză – nivel începător 

10. L.Italiană – nivel începător 
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Pentru a extinde terenul de activitate şi a majora numărul de candidaţi ce vor frecventa 

cursurile şi a aduce la cunoştinţa publicului despre existenţa sa, Centrul a optat şi pentru altă 

misiune, cum ar fi vizita altor instituţii superioare precum şi cele preuniversitare (licee, gimnazii, 

colegii) cu scopul de atragere a noi candidaţi nu numai la Cursurile de Instruire Lingvistică dar şi 

în acelaşi rând la facultăţile din ASEM.  Inițiativa, de a colabora la acest capitol împreună  cu 

specialiști în domeniu din cadrele didactice a facultăţilor ASEM, a fost susţinută de către 

Rectorul Domnul Grigore Belostecinic. 

             

Centrul de Consultanţă şi Analiză Financiară şi Bugetară 

Centrul de Consultanţă şi Analiză Financiară şi Bugetară (CCAFB) a fost înfiinţat la 

decizia Senatului ASEM  din 23.03.2011 şi prin Ordinul Rectorului ASEM nr.51-A din 

01.04.2011. 

Misiunea Centrului este de a consolida şi promova competenţele teoretice şi practice în 

domeniul finanţelor publice şi private prin: 

 consultarea, instruirea, perfecţionarea şi reprofilarea specialiştilor din diverse sfere ale 

economiei naţionale, ajustarea cunoştinţelor la schimbările cadrului legal; 

 efectuarea lucrărilor de analiză financiară la comandă pentru întreprinderile şi instituţiile 

din sectorul public, bancar, bursier, corporativ, precum şi cel de asigurări. 

Centrul este creat în scopul:  

 susţinerii dezvoltării socio-economice a Republici Moldova; 

 dezvoltării relaţiilor financiare la orice nivel şi în orice domeniu; 

 contribuirii la formarea specialiştilor din domeniul financiar şi susţinerii lor în promovarea 

profesională; 

 favorizării colaborării dintre ASEM şi alte instituţii de învăţămînt superior din Republica 

Moldova şi de peste hotare, precum şi mediul profesional; 

 facilitării schimbului de experienţă între specialişti din domeniul financiar. 

 

Anul 2013 

În scopul perfecţionării cunoştinţelor în domeniul bugetării sensibile la dimensiunea de 

gen, în cadrul Catedrei „Finanţe şi Asigurări” a fost organizat, pe data de 7 noiembrie 2013, un 

atelier de lucru cu genericul „Experienţa Federaţiei Ruse în domeniul introducerii bugetării 

sensibile la dimensiune de gen în programele educaţionale şi procesul bugetar” organizat de 

UNWOMEN şi Centrul de Excelenţă în domeniul Bugetării Sensibile la dimensiunea de Gen. 

Principalii raportori la acest atelier au fost expertele cele mai renumite din Federaţia Rusă (din 

cadrul Centrului sus-numit), Prof.Ludmila Rjanitszna şi Prof.Ludmila Vasilenko. De asemenea, 

în calitate de participanţi la atelier, au fost prezenţi cadre didactice reprezentanţi ai Facultăţilor 

Finanţe, Economie Generală şi Drept, precum şi Cibernetica Statistică şi Informatica Economică. 

Discuţiile purtate în decursul activităţilor din cadrul atelierului s-a făcut schimb de 

experienţe vis-à-vis de succesele Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse la partea aplicării 

instrumentelor şi tehnicilor de bugetare sensibilă la dimensiunea de gen. Prof.Ludmila Rjanitszna 

a prezentat rezultatele analizelor gender pentru sistemul rusesc de prestaţii sociale în Federaţia 

Rusă. De asemenea, prin prisma celor invocate, s-a referit la modalităţi de încadrare a 

dimensiunii de gen în procesul bugetar. Prof.Ludmila Vasilenko s-a împărtăşit cu modalităţi de 

predare a disciplinelor ce cuprind aspecte de BSG în instituţiile de învăţămînt superior din 

Federaţia Rusă. 
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Anul 2014 

În scopul găsirii unui punct de aur dintre cererea şi oferta pe piaţa de muncă cea bancară, în 

cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova a fost organizată, pe data de 30 ianuarie 

2014, o masă rotundă cu genericul „Cererea şi oferta profesională în sectorul bancar din 

Moldova. Soluţii de optimizare” organizată de Agenţia universitară a Francofoniei (Antena din 

Chişinău), „Mobiasbanca – Groupe Société générale”, Facultatea Finanţe (ASEM) şi Centrul de 

Consultanţă şi Analiză Financiară şi Bugetară (ASEM). 

Principalii raportori la această masă rotundă au fost reprezentanţii „Mobiasbanca – Groupe 

Société générale”: Domnul Petru Delinschi, Şef Departamentul Resurse Umane, Doamna Natalia 

Doroftei, Şef Departament Multicanal, Domnul Sergiu Mocan, Director regional, Doamna Maria 

Pavlenco, Şef Direcţie Risc de Credit. În acelaşi timp, au făcut prezentări pe marginea temei 

discutate şi Domnul Oleg Stratulat, şef Catedră Bănci şi activitate bancară, ASEM, Domnul 

Cristian Rotaru, doctor ASEM şi angajat al MBSG, Domnul Andrei Zacon, doctorand, ASEM. 

De asemenea, în calitate de participanţi la atelier, au fost prezenţi cadre didactice 

reprezentanţi ai Facultăţilor Finanţe, Contabilitate, precum şi Cibernetica Statistică şi Informatica 

Economică din cadrul ASEM, precum şi reprezentanţii altor instituţii de învăţământ superior din 

Republica Moldova: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea «Alecu Russo» din Bălţi, 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova şi Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. 

 

 

4. SISTEMUL INTERN DE ASIGURARE A CALITĂŢII  

 

În ASEM au fost implementate mecanisme de asigurare a calităţii care au drept finalitate 

creşterea eficienţei procesului educaţional cu scopul formării unei personalităţi integre şi 

competente profesional, pentru a face faţă cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei forţei de 

muncă locale şi internaţionale. În acest scop a fost elaborat şi integrat Sistemul de Management 

al Calităţii (SMC) care se bazează pe următoarele valori: dreptatea şi echitatea, concurenţa, 

profesionalismul, respectul şi toleranţa, bunăvoinţa, responsabilitatea, transparenţa, 

confidenţialitatea.  

SMC din ASEM este axat pe satisfacerea cerinţelor clienţilor, prin asigurarea competenţei 

instituţionale, pentru a produce prin intermediul unor procese eficiente şi eficace servicii 

educaţionale şi ştiinţifice competitive. 

Din martie 2009, SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT din ASEM este certificat 

în conformitate cu Standardul Internaţional ISO 9001:2008. 

 

4.1.  ORGANE RESPONSABILE 

4.1.1 Consiliul Calităţii al ASEM 

Pentru coordonarea asigurării calităţii în ASEM, la nivelul Senatului este constituit 

Consiliul Calităţii care are un rol consultativ în fundamentarea deciziilor cu privire la politica şi 

obiectivele ASEM referitoare la calitate. Consiliul este format din şapte membri şi este coordonat 

de către Rectorul ASEM, în calitate de preşedinte. 

4.1.2 Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii  

Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii al ASEM 

(DSDCMC) răspunde de implementarea politicilor şi obiectivelor referitoare la calitate în 

ASEM. 
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DSDCMC este o subdiviziune administrativă a ASEM specializată în organizarea 

procesului de învăţământ, asigurarea calităţii şi acordarea de servicii educaţionale de 

perfecţionare şi recalificare profesională pentru cadrele didactice. 

Misiunea DSDCMC: asigurarea pentru beneficiarii serviciilor educaţionale oferite de 

ASEM, prin intermediul unui management performant al procesului didactic, a unei formări 

profesionale de calitate. 

Principalele obiective propuse pentru realizarea misiunii DSDCMC sunt: 

a. Instituirea şi asigurarea funcţionării unui mecanism instituţional de management al 

calităţii; 

b. Monitorizarea şi evaluarea sistematică a calităţii proceselor educaţionale; 

c. Dezvoltarea competenţelor psihopedagogice ale cadrelor didactice; 

d. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea curriculum-ului universitar al ASEM. 

e. Formarea şi evidenţa contingentului de studenţi. 

f. Aplicarea instrumentelor marketing-ului educațional. 

g. Promovarea noilor tehnologii educaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare. 

 

4.1.3 Comitetul Facultăţii pentru Asigurarea Calităţii 

În fiecare facultate este constituit un Comitet al Facultăţii pentru Asigurarea Calităţii, 

condus de decan. Comitetul este compus din cadre didactice performante şi studenţi cu rezultate 

deosebite.  

Comitetul Facultăţii pentru Asigurarea Calităţii realizează următoarele activităţi principale 

de asigurare a calităţii: elaborarea şi aplicarea planurilor de asigurare a calităţii aprobate de 

Consiliul Facultăţii; dezvoltarea culturii calităţii la facultate prin implicarea a tuturor membrilor 

comunităţii academice din facultate. 

4.1.4 Responsabil cu asigurarea calităţii pe catedră  

În fiecare catedră este desemnată o persoană responsabilă de aplicarea şi monitorizarea 

proceselor de asigurare a calităţii. 

 

4.2. PROCEDURI/MECANISME NOI IMPLEMENTATE/TESTATE  

LA NIVEL INSTITUŢIONAL 

 

Asigurarea calităţii proceselor manageriale şi educaţionale în ASEM este documentată şi 

ţinută sub control prin 18 proceduri de sistem şi de proces. 

Pe 26.02.2014 la Senatul ASEM a fost aprobată, în redacţia a 2-a, procedura de proces PP 

6.2. RESURSE UMANE. 

De asemenea, pe parcursul anului universitar 2013-2014 au fost elaborate şi implementate 

următoarele documente: 

 Fişa de Modificare a Documentelor nr. 2 pentru REG.0.EAÎS - Regulament privind 

evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor – aprobată de Senat la 28.06.2013; 

 Instrucţiune privind procedura de repetare a cursurilor şi recuperare a creditelor restante 

în vederea promovării anului de studiu – aprobată de Senat la 19.09.2013; 

 Dispoziţie cu privire la indicarea în borderouri tuturor rezultatelor evaluării academice 

atât în sesiunile de bază, cât şi în cele suplimentare – aprobată de Senat la 18.10.2013; 

 Fişa de Modificare a Documentelor nr. 3 pentru REG.0.PPS -  Regulament privind 

prevenirea plagiatului în rândul studenţilor / masteranzilor – aprobată de Senat la 

23.10.2013; 
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 Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă – în redacţia a 2-a, aprobat de 

Senat la 24.12.2013; 

 Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezei de master – în redacţia a 2-a, aprobat de 

Senat la 24.12.2013; 

 Regulament privind evaluarea performanţelor cadrelor didactice universitare – aprobat 

de Senat la 24.12.2013; 

 Regulamentul cu privire la  condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în 

ASEM, la Ciclul I, Licenţă – aprobat de Senat la 26.02.2014. 

 

În perioada 18 noiembrie 2013 – 28 februarie 2014, în ASEM s-a efectuat Auditul intern, 

conform Programului Auditului intern pentru anul de studii 2013-2014 (Ordin nr. 150-A din 

13.11.2013). 

La Auditul intern, au fost audiate 47 subdiviziuni din cadrul ASEM. 

 

 

4.3. EXEMPLE/DATE STATISTICE/INDICATORI DE CREŞTERE A CALITĂŢII 

 

4.3.1 Calitatea predării 

Senatul ASEM a luat decizia (din 27.10.2004) de a organiza, în mod obligatoriu, evaluări 

anuale a calităţii predării. Obiectivele evaluării: a stabili, din perspectiva beneficiarilor instruirii 

(studenţii), calitatea predării disciplinelor, ţinându-se cont de următorii factori de calitate: 

pregătire şi organizare; interes şi stimulare intelectuală; prezentare şi abilităţi de comunicare; 

cunoaşterea materiei; interacţiune profesor-student; evaluare şi retroacţiune; apreciere 

generală. 

Metoda de evaluare: chestionare anonimă în scris. 

Mijlocul evaluării: chestionar standardizat. 

Mai jos prezentăm rezultatele chestionărilor efectuate cu studenţii: în anul universitar 2012-

2013 – au fost supuşi evaluării 55 cadre didactice din ASEM, în anul 2013-2014 – au fost supuşi 

evaluării 51 cadre didactice. Au fost chestionaţi 2552 studenţi. 

Figura 1. Rezultatele generale pe ASEM privind evaluarea calităţii predării pentru 

anii universitari 2012-2013 şi 2013-2014: 
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Descifrarea itemilor chestionarului (întrebarea I): 

1. Programa cursului a fost clar prezentată 

2. Conţinutul cursului este bine structurat 

3. Noţiunile cheie sunt suficient explicate 

4. Materialul predat este de actualitate şi bine documentat 

5. Profesorul utilizează metode eficiente de predare 

6. Profesorul stăpâneşte materia predată 

7. Expunerea profesorului este clară 

8. Profesorul prezintă materia într-o manieră interesantă 

9. Profesorul satisface nevoile mele de dezvoltare personală şi formare profesională 

10. Profesorul încurajează activismul studenţilor 

11. Profesorul stimulează gândirea creativă a studenţilor 

12. Ţinuta şi manierile profesorului sunt adecvate 

13. Profesorul manifestă o atitudine pozitivă faţă de studenţi 

14. Evaluarea permanentă (seminarele, testele, chestionările etc.) reflectă conţinutul tratat la curs 

15. Criteriile de evaluare folosite de profesor sunt clare 

16. Profesorul apreciază obiectiv performanţele studenţilor 

17. Profesorul posedă limbajul de specialitate 

18. Profesorul a realizat cu eficacitate conexiuni cu alte discipline 

19. Profesorul în cadrul cursului a promovat o imagine pozitivă a Academiei de Studii 

Economice din Moldova 

II. Evaluarea globală a competenţei profesorului 

III. Evaluarea globală a valorii educative a cursului 

 

În anul universitar 2013-2014, au fost supuşi procedurii privind evaluarea managementului 

3 manageri (şefi de catedră). 

 

4.3.2 Satisfacţia  beneficiarilor 

În fiecare an la toate facultăţile se efectuează o chestionare, care are ca scop stabilirea 

gradului de satisfacţie a studenţilor privind condiţiile şi serviciile oferite de ASEM. În anul 

+ 2 → acord total 
+ 1 → acord 
   0 → nici nici 
 −1 → dezacord 
 −2 → dezacord total 
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universitar 2013-2014, au fost chestionaţi 678 studenţi, iar în anul universitar 2012-2013 – 613 

studenţi. 
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                                Figura 2. Rezultatele gradului de satisfacție a studenţilor privind condiţiile şi 

serviciile  oferite de ASEM 

 

Itemii chestionării: 

1. În ASEM sunt create condiţiile necesare pentru a obţine performanţe 

2. Cursurile îmi satisfac nevoile de formare profesională 

3. Cadrele didactice au o atitudine binevoitoare faţă de studenţi 

4. Modul de organizare şi conţinutul orelor mă motivează să învăţ 

5. Evaluarea performanţelor mele este corectă 

6. Mă simt responsabil pentru formarea mea profesională 

7. Relaţiile mele cu colegii sunt constructive 

8. Decanatul are o atitudine respectuoasa faţă de mine 

9. Problemele care au apărut au fost soluţionate cu promptitudine de curatorul grupei 

10. Orarul orelor este stabilit corect 

11. Organizarea procesului de învăţământ permite să-mi aleg disciplinele de studiu adecvate 

cerinţelor mele 

12. Resursele informaţionale (biblioteca, multimedia) din ASEM îmi satisfac nevoile de 

formare profesională 

13. Condiţiile materiale din ASEM (săli de curs, laboratoare) permit desfăşurarea adecvată a 

procesului de formare 

14. Condiţiile din căminele studenţeşti sunt acceptabile 

15. Activităţile extradidactice (secţii sportive, cercuri, divertisment) contribuie la dezvoltarea 

mea personală 

16. Sunt implicat activ în activităţile desfăşurate în ASEM 

17. Procesul educaţional din ASEM este bine organizat 

18. Cu competenţele formate în ASEM cred că o să mă angajez uşor la serviciu 
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19. Competenţele formate în ASEM cred că o să contribuie la obţinerea succesului într-o 

afacere proprie 

20. Activităţile organizaţiilor studenţeşti (senatul, sindicatele, radio ASEM) sunt utile 

21. Sunt mândru că învăţ în ASEM 

 

SATISFACŢIA  MASTERANZILOR 

 

De asemenea, în perioada octombrie-noiembrie 2013 s-a efectuat chestionarea 

masteranzilor. 

 

Figura 3. Rezultatele chestionării privind evaluarea satisfacţiei masteranzilor din 

ASEM pentru anii universitari 2012-2013 şi 2013-2014:  
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Itemii chestionării: 

1. În ASEM sunt create condiţiile necesare pentru a obţine performanţe 

2. Cursurile îmi satisfac nevoile de formare profesională 

3. Cadrele didactice au o atitudine binevoitoare faţă de masteranzi 

4. Modul de organizare şi conţinutul orelor mă motivează să învăţ 

5. Evaluarea performanţelor mele este corectă 

6. Mă simt responsabil pentru formarea mea profesională 

7. Relaţiile mele cu colegii sunt constructive 

8. Administraţia Şcolii Masterale are o atitudine respectuoasa faţă de mine 

9. Problemele care au apărut au fost soluţionate cu promptitudine de Administraţia Şcolii 

Masterale 

10. Orarul orelor este stabilit corect 

11. Organizarea procesului de învăţământ permite să-mi aleg disciplinele de studiu adecvate 

cerinţelor mele 

12. Resursele informaţionale (biblioteca, multimedia) din ASEM îmi satisfac nevoile de 

formare profesională 
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13. Condiţiile materiale din ASEM (săli de curs, laboratoare) permit desfăşurarea adecvată a 

procesului de formare 

14. Condiţiile din căminele studenţeşti sunt acceptabile 

15. Activităţile extradidactice (secţii sportive, cercuri, divertisment) contribuie la dezvoltarea 

mea personală 

16. Sunt implicat activ în activităţile desfăşurate în ASEM 

17. Procesul educaţional din ASEM este bine organizat 

18. Cu competenţele formate în ASEM cred că o să mă angajez uşor la serviciu 

19. Competenţele formate în ASEM cred că o să contribuie la obţinerea succesului într-o 

afacere proprie 

20. Activităţile organizaţiilor studenţeşti (senatul, sindicatele, radio ASEM) sunt utile 

21. Sunt mândru că învăţ în ASEM 

 

SATISFACŢIA  CADRELOR DIDACTICE 

 

Figura 4. Rezultatele chestionării privind evaluarea satisfacţiei cadrelor didactice din 

ASEM  

pentru anul universitari 2013-2014:  

Itemii chestionarului: 
1. Statutul meu profesional în ASEM este în conformitate cu performanţele obţinute 

2. Salariul meu este adecvat situaţiei economice din  Republica Moldova 

3. Consider importantă activitatea mea ştiinţifică  

4. Condiţiile materiale (spaţiu, mijloace didactice, etc.) asigurate permit să desfăşor eficient 

activităţile 

5. Cursurile pe care le predau sunt relevante pentru studenţi  

6. Majoritatea studenţilor doresc să înveţe 

7. Îmi sunt oferite perspective reale de dezvoltare a carierei 

8. Relaţiile mele cu colegii sunt constructive 

9. Activităţile organizate in cadrul catedrei îmi satisfac nevoile de dezvoltare profesională 

10. Sunt consultat în aprobarea deciziilor importante 

11. Sunt informat la timp privind noutăţile instituţionale 
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12. Sunt implicat activ în activităţile desfăşurate în ASEM  

13. Sunt motivat să lucrez calitativ 

14. Evaluarea performanţelor mele este corectă 

15. Problemele care au apărut în activitatea mea au fost soluţionate cu promtitudine 

16. Managementul catedrei este eficace şi eficient 

17. Orarul orelor este stabilit corect  

18. Am posibilităţi sa lucrez cu persoane bine pregătite şi să învăţ de la ele 

19. Procesul educaţional din ASEM este organizat bine 

20. Mijloacele financiare din ASEM sunt repartizate şi cheltuite corect 

21. Cultura organizaţională din ASEM corespunde cu valorile mele  

22. Îmi sunt clare perspectivele dezvoltării ASEM 

23. Sunt mândru că activez în ASEM 

24. – Media 

 

În februarie 2014 a fost efectuată chestionarea privind evaluarea calităţii, eficacităţii 

organizării şi desfăşurării modulului psihopedagogic pentru cadrele didactice tinere din 

ASEM, la care au participat 38 cadre didactice, care au absolvit acest modul. 

Rezultatele obţinute: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru fiecare indicator de evaluare sunt utilizate următoarele calificative cu punctajul respectiv: 

nesatisfăcător – 0 puncte, satisfăcător – 1 punct, bine – 2 puncte, foarte bine – 3 puncte. 

 

Figura 5. Rezultatele chestionării privind evaluarea calităţii, eficacităţii organizării şi 

desfăşurării modulului psihopedagogic 
 

Tabelul 6. Descifrarea itemilor chestionarului: 

 

INDICATORI DE EVALUARE 

1. Modulul vine în întâmpinarea nevoilor de formare şi dezvoltare profesională a cadrelor 

didactice 

Modulul dezvoltă la cadrele didactice competența: 

2. să analizeze critic teoriile, concepţiile şi principiile care stau la baza unei pedagogii şi a unei 

educaţii moderne, 

3. să proiecteze şi elaboreze un curriculum de formare profesională, 

4. să motiveze studenţii pentru o învăţare eficientă, eficace şi productivă, 
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5. să organizeze şi monitorizeze activităţile de formare, 

6. să aplice metode de predare -  învățare  relevante, 

7. să elaboreze şi adapteze conţinuturile predate la nevoile de formare, 

8. să evalueze competenţele studenţilor 

9. Modulul prin structură şi cerinţe interne (informaţii, exemple, aplicaţii,) promovează un mod 

activ de învăţare 

10. Modulul dezvoltă metacogniţia cadrelor didactice (dialog interior pe care indivizii îl poartă 

cu ei înşişi şi-i ajută să-şi construiască deprinderi de învăţare care le vor permite să îşi controleze 

formarea și dezvoltarea) 

11. Conţinutul modulului se aplică la o mare varietate de probleme practice din activitatea mea 

didactică 

12. Modulul solicită în mare măsură participarea cadrelor didactice la propria formare printr-o 

diversitate de sarcini de lucru 

13. Metodele de predare şi învăţare utilizate în cadrul modulului au favorizat învățarea 

14. Probele de evaluare măsoară în mod adecvat nivelul de performanţă, competențele atinse de 

cadrele didactice 

15. Modulul a fost predat de profesori competenți 

16. Competențele dezvoltate în cadrul modulului m-au ajutat să fiu un cadru didactic eficient 

17. Modul de organizare a procesului educațional din ASEM este prielnic pentru aplicarea 

competențelor obținute în cadrul modulului 

18. Competențele dezvoltate în cadrul modulului au contribuit/vor contribui la promovarea mea 

în carieră 

19. Cultura organizațională, procedurile din ASEM contribuie la promovarea în carieră a celor 

mai performanți angajați 

 

II. Aș recomanda colegilor mai experimentați frecventarea modulului: 

DA -  38 

NU -  0 

Concluzii: 

 În ASEM este creat un mediu prielnic pentru dezvoltarea carierei. 

 Modulul de psihopedagogie contribuie la dezvoltarea competentelor profesionale și 

indirect la promovarea în carieră. 

 Promovarea este anevoioasă, strict reglementată și nu este motivantă din perspectivă 

financiară. 

 Pentru a obține succes în cariera didactică universitară e necesar de a avea grad științific. 

 

Recentele transformări din sistemul educaţional care au drept scop sincronizarea 

învăţământului superior din Republica Moldova cu cele mai importante dezvoltări actuale şi 

viitoare a Spaţiului European al Învăţământului Superior, ne permite considerăm că aplicarea 

prevederilor teoretice şi metodologice ale managementului calităţii în ASEM va produce 

excelenţă şi competitivitate. 
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V. INFORMAȚII DESPRE STUDENȚI 

 

5.1. Contingentul de studenţi. 

Contingentul de studenţi este prezentat în anexele 1, 2. În anul 2013-2014 în ASEM şi-au 

făcut studiile 5522  studenţi la învăţământul cu frecvenţă la zi, ciclul I, licenţă.  În anexă  este 

prezentată informaţia referitoare   la numărul de studenţi pe ani de studii şi pe specialităţi.  Din 

figura  6 se observă, că ponderea studenților de la primii ani de studii nu diferă esențial, fiind 

cuprinsă între 31% pentru anul I și 34% pentru anul II. Ponderea cea mai mică – 2,0% este 

pentru studenții de la anul IV.  Acest procent mic se explică prin faptul, că anul IV este doar la 

specialitatea „Drept”.  

 

 
Figura 6.  Structura contingentului de studenţi pe ani de studii. 

 
Pe specialităţi cei mai mulţi studenți sunt la specialitatea  Finanţe şi Bănci  - 21,3%, fiind 

urmată de specialitatea Business şi Administrare – 17,8%, - ”Contabilitate”-14,6%, Marketing și 

Logistică – 8,5% din totalul studenților de la învățământul cu frecvență la zi. Ponderea de bază 

(80,1%) o reprezintă studenţii ce îşi fac studiile în bază de contract cu achitarea taxei pentru 

studii. După caracteristica gen raportul este 37,0%:63,0%, respectiv pentru bărbaţi şi femei.   

Procentul de absolvire constituie pe ASEM 81,5%, variind de la 70% pentru specialitatea 

”Achiziții” la 97% pentru specialitatea „Economie mondială și relații economice internaționale”. 

 La învăţământul cu frecvenţă redusă îşi fac studiile 3607 studenţi la 11 specialităţi. Pe ani 

de studii informaţia este prezentată în figura 7 . Pe ani de studii ponderea mai mare de studenţi 

este la anul 2, cea mai mică la anul 4. 

 

31% 

34% 

33% 

2% 

anul I anul II anul III anul IV
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Figura 7. Structura studenţilor de la învăţământ cu frecvenţă redusă pe ani de studii,%. 

Pe specialităţi ponderea mai mare este la Business și Administrare – 27,7%, urmată de 

Contabilitate   - 21,3% și Finanțe și Bănci cu 20,4%. Toţi studenţii îşi fac studiile în bază de 

contract cu achitarea taxei pentru studii. Preponderent îşi fac studiile femei: 70,6%.  Procentul de 

absolvire este de 84,6. 

  

5.2. Dinamica contingentului de studenţi 

 

Dinamica contingentului de studenţi la ciclul I, învăţământ cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă 

este prezentată în anexa 3 . 

 
 

5.3. Evaluarea studenţilor 

Reuşita studenţilor pe ani de studii este prezentată în anexele 4,5.   

Reuşita pe ASEM, în mediu, constituie 82,9%. Cea mai joasă reuşită – 79,2% este la anul II, cea 

mai înaltă – 86,9% la anul I. 

 

 
 

Figura 8 .  Structura notelor 
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Astfel, ponderea de bază o reprezintă notele cuprinse între 9 şi 7  – 42,4% și între 9 și 5 – 

43,1%.  Analiza calităţii studiilor, conform datelor din anexa 5 relevă o medie mai înaltă a 

studenţilor la prima sesiune în comparaţie cu media de la admitere. Notele medii la prima sesiune 

sunt calculate pornind de la persoanele care au susținut integral sesiunea. Tot odată, observăm 

numărul mare de restanțieri, care diferă de la o specialitate la alta. Decalajul este diferit pentru 

diferite specialităţi. De asemenea diferă decalajul şi în funcţie de  baza de admitere (diplomă de 

colegiu, BAC, atestat de studii medii de cultură generală) şi mediul de trai (rural, urban). 

 

5.4. Evidenţa studenţilor orfani 

 Evidenţa studenţilor orfani: 

În baza Hotărîrii Guvernului nr.870 din 28.07.2004 „Despre aprobarea normelor provizorii 

de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă din învăţămînt”, cu 

modificările şi completările ulterioare, studenţii orfani ASEM beneficiază de : 

1. Îmbrăcăminte, încălţăminte şi inventar moale (anual): 3000 lei 

2. Materiale didactice, inventar gospodăresc şi obiecte ale igienei personale, medicamente 

(lunar): 250 lei 

3. Ajutor material la sfîrşitul anului de studiu (anual): 1000 lei 

4. Alimentaţia zilnică (pe parcursul anului calendaristic): 35 lei 

5. Indemnizaţie unică la absolvirea instituţiei: 10000 lei 

6. Indemnizaţie lunară pentru cei care nu primesc burse de studii: 300 lei 

7. Indemnizaţie unică pentru realizarea cercetărilor şi editarea tezei de licenţă în ultimul an 

de studii: 500 lei 

8. Cazare în cămin: gratuit. 

Lista studenţilor orfani este prezentată în anexa 6  .  

 

5.5. Evidenţa studenţilor din raioanele de Est 

 Contingentul  de studenţi din raioanele de Est  este prezentat în anexa 7 . În anul 2013-

2014 și-au făcut studiile în ASEM 309 studenți din raioanele de Est: 247 la învățământul cu 

frecvență la zi și 62 la învățământul cu frecvență redusă. La învăţământul cu frecvenţă la zi îşi 

fac studiile studenţii atât în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii (66,4%), cât şi de la 

bugetul de stat (33,6%).  

 

5.6. Asigurarea studenţilor cu cămin 

Administraţia ASEM acordă atenţie sporită dotării căminelor cu cele necesare pentru a 

asigura un trai decent al studenţilor cazaţi în aceste cămine. 

 

Tabelul 7. Asigurarea studenţilor cu cămin în anul de studii 2013-2014 

 

Nr. 

crt. 

Numărul căminului, 

adresa, tipul 

(coridor, bloc) 

Numărul de 

studenţi care 

solicită 

cămin 

Capacitatea 

de cazare 

conform 

proiectului 

Numărul 

de 

persoane 

cazate 

Categoriile de 

locatari 
Suprafaţa 

medie de 

locuit ce 

revine unui 

locatar (m
2
) 

studenţi 

cadre 

didactice 

şi 

auxiliare 

1 
Nr. 1 (Florilor 2/2; 

coridor) 
592 251 296 295 1 5,00 
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2 
Nr. 2 (Florilor 2/2; 

coridor) 
520 227 207 198 9 6,40 

3 
Nr. 3 (Florilor 4/2; 

coridor) 
563 250 283 282 1 5,00 

4 
Nr. 4 (Florilor 4/2; 

coridor) 
570 255 325 323 2 4,00 

5 
Nr. 7 (Petru Rareş, 

18; coridor) 
541 240 340 329 11 4,23 

 TOTAL 2786 1223 1451 1427 24 --- 

 

Există, totuşi, probleme în gestiunea căminelor, principalele fiind următoarele: 

a. Necesitatea modernizării condiţiilor de trai (săli de agrement moderne, mobilier 

ergonom, etc.); 

b. Efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală şi curentă în fiecare an; 

c. Reţele inginereşti învechite; 

d. Număr insuficient de locuri de cazare. 

Numărul de locuri în căminele ASEM nu sunt suficiente pentru a satisface cererile tuturor 

studenţilor care solicită cazare, de aceea conducerea ASEM întreprinde măsuri privind cazarea 

unor studenţi ai ASEM în căminele altor instituţii în limitele locurilor disponibile. Printre acestea 

sunt Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, „Constantin şi Elena” S.A. 

 

 
5.8. Activităţi extracurriculare cu studenţii 

 

Activitatea educativă a facultăţii a inclus: 

 Ţinerea şedinţelor săptămânale cu şefii grupelor academice;  

 Organizarea întâlnirilor cu grupele academice;  

 Vizitarea căminelor studenţesc nr.  3 și 4; 

 Profesorii facultăţii au activat în calitate de curatori ai grupelor academice; 

 Profesorii au participat la manifestări programate în cadrul ASEM. 

Pe parcursul anului universitar în cadrul facultăţii au fost realizate mai 

multe activităţi extracurriculare:  

 

 SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A ANTREPRENORIATULUI/Global 

Entrepreneurship Week in Moldova (GEW) 18-24 noiembrie. 

- 20 noiembrie - ACADEMIEI STRAT –UP - au fost invitați 4 

absolvenți ai ASEM, azi întreprinzători de succes din țară: Ruslan 

Cojocaru, Olga Melnicenco, Dumitru Lungu și Alexei Ciobanu. La 

eveniment am participat cca. 200 de studenți . 

- 21 noiembrie –   concursului studenţesc START-UP@BUSINESS MODEL, la concurs 

s-au înscris  18 echipe, cca. 80 de participanți.   

 CARAVANA DE CRĂCIUN 2013, împreună cu Senatul studenţesc ASEM au  fost 

colectate de fonduri  (bani, jucării, obiecte) care au fost pentru copii. 

• Campania de colectare de fonduri DONEAZĂ pentru Gheorghița HÎRBU! Studenţii 

împreună cu profesorii facultăţii au reuşit să colecteze 11241  lei care au fost transferaţi pe 

contul lui părinților lui Gheorghiță.  
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 SERATA LITERAR–MUZICALĂ, cu genericul „Grigore Vieru – apostol al pământului 

românesc” - 3 februarie 2014, ora 12.00 în sala de lectură „Eugeniu Hrişcev”.   

 ATELIER de confecţionare a MĂRŢIŞOARELOR - 26 februarie 2014.  

 Vizitarea EXPOZIŢIEI INTERNAŢIONALE SPECIALIZATE DE TURISM, agrement 

şi hoteluri “TOURISM. LEISURE. HOTELS, ediţia a XIX-a, în perioada 10 – 13 aprilie 20 14 

organizată la Centrul Internaţional de Expoziţii MOLDEXPO– studenţii anului II. Studenţii 

anului III de la Specialitatea Turism au participat la lucrările târgului de turism ca reprezentanţi 

ai asociaţiilor profesionale precum ANAT (Asociaţia  Naţională a Agenţiilor de Turism) şi a 

agenţiilor de turism în cadrul cărora şi-au petrecut stagiul de practică de producţie şi licenţă. 

 Concursul economic ”AZI STUDENT, MÂINE ANTREPRENOR” ed. a VI (10 aprilie 

2014) organizat de catedra de Management la care au participat  cca. 80 de studenți.  

 participarea studenților Facultății BAA la CONCURSUL NAȚIONAL DE ESEURI cu 

genericul ”Integritatea în Uniunea Europeană a Republicii Moldova” organizat de 

Ministerul Educației (Borta Ana,gr. BA 138; Adam Cristina, gr, BA 122 și Harea Veronica, gr. 

MKL 123).  Veronica Harea pentru eseul prezentat a  obținut Diploma de gradul doi din 47 de 

eseuri scrise de studenții de la 6 instituții de învățământ superior din țară.  

 Expoziţie de fotografie ”EUROPA MEA”consacrată Zilei Europei - studenţii şi profesorii 

facultăţii au prezentat poze  cu oameni, evenimente sau locuri care descriu viziunea personală 

despre Europa. Toate fotografiile au fost expuse pe pagina facebook al facultății, iar poza care a 

acumulat cele mai multe like -uri a fost premiata de  Student Travel.  

  Studenții Facultății BAA (Biscerschi Dorin, BA 12C, Rusulschi Sergiu BA12C, Ciuloci 

Lavinia BA 12 A, Moșoi Ivan MERC 131) au fost incluși în componența Echipei Sanitare 

ASEM și au participat la competițiile Echipelor sanitare a sect. Rîșcani.    

 Cernevscaia Oxana, BA 131, Ștefancu Daniela, BA 133, Manoli Malvina, BA 119, Bocancea 

Alina, BA 103  – membri al Corului de tineret Cantabile. 

 participarea studenților Facultății BAA, specialitatea Tehnologia și managementul 

alimentației publice (TAP-121, anul II) la CONCURSUL NAŢIONAL CULINAR 

DE JUNIORI, ed. a I-a (24 mai). Concursul Culinar Național pentru Juniori, care a 

întrunit elevi şi studenţi din 11  instituţii de învăţământ vocaţional din ţară, 

specializate în domeniu. Conform rezultatului competiției 4 studenții de la TAP au 

obținut: 1 Bronz, 2 Aur, 1 Argint. 

În scopul dezvoltării activismului studenţesc, aprecierii meritelor absolvenţilor în activitatea 

extraacademică și promovarea imagini pozitive a Facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor 

în ASEM şi în exterior, la şedinţa Consiliului Facultății Business și Administrarea Afacerilor din 

25 iunie 2014 (Proces verbal nr. 8) s-a decis să se decerneze Diplome de merit următorilor 12 

absolvenţi, Promoţia 2014: 

 BUJULA Elvira, MKL 112 - implicarea activă în diverse proiecte studențești. 

Promovarea imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior. Premiantă a 

Simpozionului Internațional al Tinerilor Cercetători (2014) și a concursului economic 

studențesc ”Azi student, mâine antreprenor” (2013). Participarea la concursul ”Cel mai 

bun proiect de marketing”,  proiectul ”Study tour to Poland” etc.   

 CARAUȘ Cristina, BA 112 - câștigătoarea concursului „Cel mai bun student al ASEM 

2012”, Bursa de merit 2014, membru al Consiliului Facultății BAA, Președinte la 

Consiliului Studențesc al Facultății, premiantă al Concursului ”Azi student, mâine 

antreprenor”. Implicare deosebit de activă în diverse proiecte studențești. Promovarea 

imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior.   
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 COROLIOV Oxana,MERC 112 - premiantă a Simpozionului Internațional al Tinerilor 

Cercetători (ed. 2012, 2014), participantă la concursul  studențesc ”Start-up@Business 

model” (2013). Promovarea imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior.   

 DAMASCHIN Mariana,MERC 112 - Premiantă a Simpozionului Internațional al 

Tinerilor Cercetători (2014), triplă câștigătoarea a concursului de Burse suplimentare 

pentru tineri din familii dezavantajate, participantă la concursul studențesc ”Start-

up@Business model” (2013). Promovarea imaginii pozitive a facultății în ASEM și 

înexterior.   

 DIMITRIU Nadejda, BA 118 – Premiantă a Simpozionului Internațional al Tinerilor 

Cercetători (2012), premiantă al Concursului studențesc ”Start-up@Business model” 

(2013), co-organizator al Academiei Start-up, membru Senatului ASEM.   

 GHEDROVICI Alexandru, MKL 115 - câştigătorul concursului „Cel mai bun student 

al ASEM 2013”, Bursa de merit 2014, Bursa Paul Bran, participarea activă la 

Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători, publicații. Participarea la concursul ”Cel 

mai bun proiect de marketing” (2013),  Șef de grupă. Promovarea imaginii pozitive a 

facultății în ASEM și în exterior.   

 GODOROGEA Dumitru, BA 119 – Premiant al Simpozionul Internațional al Tinerilor 

Cercetători (2014),  Bursa Paul Bran, participant la concursul ”Azi student, mâine 

antreprenor”. Premiant al Concursului ”Start-up@Business model” (2013), campion 

multiplu al Republicii Moldova la Triatlon Forță. Promovarea imaginii pozitive a 

facultății în ASEM și în exterior.   

 LICA Domnica, T 111 - implicare activă în diverse proiecte studențești. Promovarea 

imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior. Șef de grupă.   

 LITVIN Eugeniu, BA 119 – participant la concursul ”Azi student, mâine antreprenor” 

(2012), Concursul ”Start-up@Business model” (2013), Conferințe științifice studențești. 

Implicare deosebit de activă în diverse proiecte studențești. Promovarea imaginii pozitive 

a facultății în ASEM și în exterior. Șef de grupă.   

 RADU Mihaela, MKL 113 - Premiantă Simpozionul Internațional al Tinerilor 

Cercetători (2012, 2013, 2014),  câștigătoarea concursului ”Azi student, mâine 

antreprenor”, participarea la concursul ”Cel mai bun proiect de marketing” 

(2013),  implicare deosebit de activă în diverse proiecte studențești. Promovarea imaginii 

pozitive a facultății în ASEM și în exterior.   

 RUSSU Cristina, BA 114  - câștigătoarea concursului „Cel mai bun student al ASEM 

2013”, Bursa de merit 2014, Liderul Comitetului Sindical al Studenților facultății BAA, 

membru Consiliului Facultății BAA, corespondent al ziarului ”Curierul economic”, 

premiantă a Concursului ”Azi student, mâine antreprenor” și a Concursului ”Start-

up@Business model”. Șef de grupă.   

 STERBEȚ Irina, BA 113 - câștigătoarea concursului de Burse suplimentare pentru 

tineri din familii dezavantajate, implicare deosebit de activă  în diverse proiecte 

studențești. Promovarea imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior. Șef de 

grupă.   

Prin decizia Consiliului Facultății din 25 iunie 2014 au fost înaintate Senatului ASEM trei 

candidaturi, din cei mai buni absolvenți ai Facultății Business și Administrarea Afacerilor, pentru 

Cartea de Aur a ASEM-ului. Promoția 2014 a fost prezentată de: 

 RADU Mihaela  

 GHEDROVICI Alexandru   
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 LITVIN Eugeniu  

Organe de autoguvernare studențeasca 

 

În anul universitar 2013-2014 și–a continuat activitatea Consiliul studențesc al facultății 

(președinte Lia Zugrav, gr. BA 122)  care activ a colaborat cu conducerea facultății, realizând 

proiecte ca:  

 DONEAZĂ pentru Gheorghița Hîrbu!   

 CARAVANA DE CRĂCIUN 2013  

 SERATA LITERAR–MUZICALĂ, cu genericul „Grigore Vieru – apostol al 

pământului românesc” 

 ATELIER de confecţionare a MĂRŢIŞOARELOR 

 Expoziţie de fotografie ”EUROPA MEA” 

Un alt organ de autoguvernare studențească care activează la facultate este Comitetul 

sindical al studenților facultății BAA (președinte: Zama Marina, gr. A 121).   Sindicaliștii 

facultății, pe parcursul anului, au organizat diverse activități : 

 BALUL BOBOCILOR (24 octombrie 20130 – Anexa 18.  

 CONCURSUL UMORISTIC TVC   

 participarea la repartizarea locurilor de cazare în căminele studențești, etc. 

 Alte activități.  

Activitatea educativă a facultăţii a inclus:  

 organizarea şedinţelor periodice cu şefii grupelor academice privind procesul de 

studii;  organizarea întâlnirilor cu grupele academice;  vizitarea căminului 

studenţesc nr. 4;  

profesorii facultăţii au activat în calitate de curatori ai grupelor academice; 

profesorii au participat la manifestări programate în cadrul ASEM.  

Este apreciabil faptul că rezultatele academice ridicate şi activismul 

studenţilor facultăţii au fost apreciate atât la nivel de ASEM, cât şi la diverse 

concursuri organizate la nivel de ţară.  Astfel pe parcursul anului universitar cca. 100 de 

studenţi a facultăţii Finanţe au beneficiat de burse de studii şi burse sociale şi burse private 

(Anexa 6) şi anume:   

 Bursa pentru studii şi studenţi din familii dezavantajate (conform repartizării 

fondului de burse a ASEM din sursele bugetare) -    

Semestrul I – 57 de burse  

Semestrul II - 81 burse  (inclusiv 8 burse sociale);  

Burse pentru cetăţeni străini – 5 burse  

Bursa „Paul Bran” a Senatului ASEM – 3 burse;  

Burse de merit – 3 studenţi;  

Bursa Guvernului  - 1 bursă;  

Bursa BC UNIBANK SA - 1 bursă;  
  

Cadrele didactice ale facultăţii au exercitat o amplă activitate instructiv-educativă, care a 

vizat în mai multe compartimente:  

 coordonare, vizită la cămin, întâlnire cu grupa, adunare de grupă, colaborare cu decanatul, 

discuţii vizavi de studii, disciplină, drepturi şi obligaţii, Codul de etică, codul vestimentar, 

mobilitatea academică, modul de viaţă şi timpul liber al studenţilor şi altele;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.baa.ase.md/news.php?a=53
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 discuţii tematice, dezbateri;  

asistări la evenimente;  

 vizionarea spectacolelor, concertelor, 

filmelor;  excursii, vizite;  întâlniri cu 

persoane oficiale;  

 altele: informaţii utile pentru studenţi, recomandări, verificarea registrului grupei etc.   

  

În anul universitar 2013-2014 catedrele au organizat cca 30 manifestări în cadrul 

cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi cca 60 întruniri, dezbateri tematice etc.  

În cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători au fost prezentate 55 

comunicări ale studenţilor coordonaţi de colaboratorii catedrelor de profil al Facultăţii Finanţe.  

  

Catedra Finanţe şi Asigurări 1. Şedinţa cercului ştiinţific 

studenţesc „Iniţierea în activitatea bibliotecii ASEM”, septembrie 2013;  

2. Masa rotundă ”Asigurarea echilibrului financiar în cadrul întreprinderilor din domeniul 

panificaţiei”, octombrie 2013;  

3. Masa rotundă ”Securitatea socială şi principalele elemente componente ale securităţii 

sociale a cetăţenilor Republicii Moldova”, noiembrie 2013;   

4. Dezbateri pe tema ”Impactul reformelor fiscale asupra mediului de afaceri”, februarie 

2014;  

5. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Îndrumări privind elaborarea tezelor de licenţă şi de 

master”, martie 2014;    

6. Masa rotundă ”Instruirea actuarilor – o necesitate a sectorului naţional de asigurări”, 

aprilie 2014;  

7. Dezbateri pe tema „Современное направления реформирования налоговой системы 

РМ”, mai 2014.  

În cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători au fost prezentate 16 comunicări 

ale studenţilor coordonaţi de colaboratorii catedrei Finanţe şi Asigurări.  

  

Catedra Investiţii şi Pieţe de Capital  

1. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Funcţionarea bursei de valori în Republica 

Moldova”, octombrie 2013;  

2. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Premise şi condiţii de dezvoltare a pieţei de capital 

în Republica Moldova”, decembrie 2013;  

3. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Racordarea cadrului legislativ privind piaţa de 

capital la rigorile UE”, ianuarie 2014;  

În cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători au fost prezentate 19 

comunicări ale studenţilor coordonaţi de colaboratorii catedrei Investiţii şi Pieţe de Capital.  

  

Catedra Bănci şi Activitate Bancară  

1. Şedinţe ale cercului ştiinţific studenţesc „Tinerii monetarişti”, 6 şedinţe pe parcursul anului 

universitar;  

2. Ediţia a VII-a a concursului studenţesc „Bancherul modern – intelect inovator şi spirit 

jovial” – 13 martie 2014.   

În cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători au fost prezentate 20 

comunicări ale studenţilor coordonaţi de colaboratorii catedrei Bănci şi Activitate Bancară.  
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Catedra Limbi Moderne Aplicate  

Cadrele didactice din cadrul catedrei Limbi Moderne Aplicate realizează activităţile 

extracurriculare cu studenţii pe următoarele domenii:  

1. Activitatea îndrumătorilor grupelor academice;  

2. Discuţii tematice (ora grupei);  

3. Vizitarea căminelor studenţeşti;  

4. Realizarea programului cultural;  

5. Cercurile ştiinţifice studenţeşti;  

6. Probleme existente şi soluţionarea lor.  

  

Discuţii tematice  

1. Igiena muncii, Tineretul studios este viitorul ţării, Sănătatea – cea mai mare bogăţie, 

ASEM la cea de-a 22 aniversare. Perspective şi realizări, septembrie 2013;  

2. Protecţia civilă în situaţii excepţionale, octombrie 2013, mai 2014;   

3. Fenomenul corupţiei şi contracararea acestuia, decembrie 2013, mai 2014;  

4. Despre pregătirea către evaluările formative şi finale, semestrial;  

5. Inflaţia – un hoţ invizibil, februarie 2014;   

6. Recensământul 2014. Numără-te printre ce-i care contează, decembrie 2013, mai 2014;   

7. Azi student – mâine viitor specialist, noiembrie 2013;  

8. Dragoste ideală – mit sau realitate, februarie 2014;   

9. Multilingvismul – un atu al noii generaţii?!, martie 2014;   

10. Promovarea cursurilor la libera alegere „Limba franceză de afaceri”, „Limba franceză în 

scopuri specifice, mai 2014;   

11. Protecţia civilă în situaţii excepţionale, mai 2014;   

12. Plagiatul în teze de licenţă, noiembrie 2013;  

13. Realizarea practicii de producţie în termenii stabiliţi şi elaborarea tezei de licenţă, martie, 

aprilie 2014;   

14. Dumitru Matcovschi – simbol emblematic al Basarabiei, simbol al libertăţii, aprilie 

2014;  

15. Perspective de încadrare a studenţilor ASEM în activitatea profesională, mai 2014;  

16. Evaluarea satisfacţiei studenţilor facultăţii „Finanţe”, decembrie 2013, mai 2014;  

17. Biblioteca ştiinţifică a ASEM şi resursele electronice pentru instruire şi cercetare, 

septembrie 2013, februarie 2014;  

18. Derularea procesului de studii, semestrial;  

19. D. Cantemir - 350 ani de la naştere, octombrie 2013;  

20. Samitul de la Vilnius – pas important spre integrarea ţării noastre în U.E., noiembrie 

2013;  

21. Ziua Victoriei – comemorarea victimelor din cel de-al doilea război mondial, Ziua 

Europei – eveniment al păcii şi unităţii, mai 2014;  

22. Planuri pentru viitor, vize, posibilităţi de realizare, octombrie 2013;  

23. Situaţia social-politică în R. Moldova în ajunul parafării acordului de la Vilnius, 

noiembrie 2013;  

24. Noul an de studii. Sesiunea suplimentară, septembrie 2013;  

25. Programul „Erasmus+” şi avantajele oferite, februarie 2014;  

26. Pregătirea pentru sesiunea de vară, mai 2014;  

27. Relaţiile interpersonale în cadrul grupului, mai 2014;  
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28. Pregătirea calitativă pentru susţinerea examenului de BAC la limba engleză, mai 2014;  

29. Importanţa folosirii tehnologiilor informaţionale, martie 2014;  

30. Etica în viaţa tinerilor moderni, mai 2014;  

31. ASEM – aşteptări şi realităţi, mai 2014;  

32. Perfectarea documentelor în vederea participării la programul Work and Travel, martie 

2013.  

Realizarea programului cultural  

1. Participarea la manifestarea „Cel mai bun student al anului”;   

2. Vizionarea spectacolului „Boing-Boing”;   

3. Excursie la BNM la lecţia publică „Politica monetară a BNM”;  

4. Vizitarea sălii de lectură „Paul Bran”;  

5. Asistarea la lansarea cărţii ”Viaţa şi activitatea profesorului şi savantului Mihail Rotaru”;  

6. Vizitarea expoziţiei cu genericul „Aspiraţiile tinerilor într-o societate modernă”;  

7. Vizitarea „Salonului Internaţional de carte” la Moldexpo;  

8. Vizitarea expoziţiei internaţionale „Adevăr, Compasiune, Toleranţă”;   

9. Asistarea la serata literar - muzicală cu genericul: „D. Matcovschi – simbol al libertăţii”;  

10. Vizitarea expoziţiei de carte şi de fotografii „D. Matcovschi – lumina demnităţii 

naţionale”;  

11. Vizionarea operei „Văduva veselă” la Teatrul Naţional de Operă şi Balet;  

12. Vizionarea operei „Boema” la Teatrul Naţional de Operă şi Balet;  

13. Participarea la concertul „Festivalul vedetelor REI”;  

14. Participarea la competiţiei TVC „Bancherul Anului”;   

15. Participarea la concursul naţional „Chantons, amis”;   

16. Vizionarea filmelor „Adieu Berthe ou l’enterrement de mémé” /„Adio Berthe sau 

funeraliile bunicii” şi „Les saveurs du palais” /„Bucătăreasa preşedintelui”;   

17. Participat la manifestările ”Zilei Europei” ediţia a 8-a;  

18. Participarea la FLASH-MOB dedicat Zilei Internaţionale a Familiei „Familia – valoarea 

supremă”;  

19. Vizitarea expoziţia de carte „Dragoste şi credinţă pentru o familie fericită”.   

  

Cercurile ştiinţifice studenţeşti  

În cadrul catedrei „Limbi Moderne Aplicate” activează 2 cercuri studenţeşti: „La 

Francophilie” (în limba franceză) şi ,,English Club” (în limba engleză).  

Cercul studenţesc „La Francophilie”  

1. Dezbateri: „Admiterea în învăţămîntul superior din R.M. Opinii, sugestii. 

Diverse”/„L’admission dans l’enseignement supérieur de la R.M. Opinions, suggestions. 

Diverses”, septembrie 2013;  

2. Dezbateri: „Importanţa studierii limbilor străine în formarea viitorilor 

economişti.”/„L’importance de l’étude des langues étrangères dans la formation des 

futurs économistes.”, octombrie 2013;  

3. Masă rotundă: „Cunoştinţe trainice – viitor asigurat. Exemple de succes a tinerilor din  

R.M.”/”Connaissances durables – avenir assuré. Exemples de succès des jeunes de la 

R.M.”, noiembrie 2013;  

4. Dezbateri: „Cercetarea ştiinţifică – factor important în dezvoltarea economiei şi a 

businessului. Prezentarea comunicărilor ştiinţifice pe temă liberă din domeniul 

economiei.”/„La recherche scientifique – facteur important dans le développement de 
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l’économie et du business. Les principes d’élaboration d’une communication 

scientifique. Présentation des communications scientifiques sur des thèmes divers de 

l’économie”, februarie 2014;  

5. Dezbateri: „Multilingvismul - un atu al noii generaţii?!”/„Multilinguisme – un atout de la 

nouvelle génération?!”, martie 2014;  

6. Dezbateri: „Un an de studii în ASEM: noi cunoştinţe, noi provocări, noi posibilităţi. 

Opinii, sugestii.”/”Une année d’études dans l’Académie d’Etudes Economiques – 

nouvelles connaissances, nouvelles provocations, nouvelles possibilités. Opinions, 

suggestions.”, aprilie 2014;  

7. Elaborarea gazetelor de perete şi a materialului demonstrativ necesare pentru şedinţele 

cercului  

  

Cercul studenţesc ,,English Club”  

1. Dezbateri “Advantages and Disadvantages of Bi- and Multilingualism”/”Avantaje şi 

dezavantaje ale bi- şi multilingvismului”, septembrie 2013;  

2. Discuţie: „Important Elements of Scientific Report Writing” / ”Elemente importante ale 

redactării comunicărilor ştiinţifice”, octombrie 2013;  

3. Dezbateri: „Positive and Negative Impact of Globalization” / ”Impactul pozitiv şi 

negativ al globalizării”, noiembrie 2013;  

4. Prezentarea comunicărilor la tema ”People Who Changed the World in Business”/ 

„Personalităţi care au schimbat lumea de afaceri”, februarie 2014;  

5. Dezbateri: “Gender Roles and Stereotypes in Modern Society” / ”Roluri şi stereotipuri 

de gen în societatea modernă”, martie 2014;  

6. Masă rotundă: „The Role of Psychology in Advertising ” / ”Rolul psihologiei în  

Publicitate”, aprilie 2014;  

7. Elaborarea gazetelor de perete şi a materialului demonstrativ necesare pentru şedinţele 

cercului.   

  

Examinarea activităţii cercurilor ştiinţifice studenţeşti ale catedrelor a fost realizată în 

cadrul şedinţei Consiliului Facultăţii Finanţe, P-V nr. 10 din 7 mai 2014.   

  

  

Organe de autoguvernare studenţeasca  

În anul universitar 2013-2014 şi–a continuat activitatea Consiliul Studenţesc al facultăţii 

care activ a colaborat cu conducerea facultăţii, realizând proiecte instructiv-educative 

interesante.  

Un alt organ de autoguvernare studenţească care activează la facultate este Comitetul 

sindical al studenţilor facultăţii Finanţe. Sindicaliştii facultăţii, pe parcursul anului, au organizat 

o serie de activităţi.   

Studenţii facultăţii au participat activ la activităţi organizate de administraţia facultăţii 

Finanţe, manifestându-se atât în domeniile ştiinţifice, cât şi în domeniile socio-culturale şi 

organizatorice. Astfel, menţionăm organizarea şi participarea lor la 18 de manifestări, precum: 

seminare informative, mese rotunde, flash-mob-uri, diverse concursuri şi dezbateri.   

De rând cu activităţile desfăşurate de către alte subdiviziuni ale ASEM (activităţi sportive, 

activităţi cultural-artistice etc.), la facultate au fost organizate asemenea activităţi ca: activitatea a 

patru cercuri ştiinţifice studenţeşti pe domenii (Tehnologii de programare avansată, Statistică 
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economică, Matematica superioară şi Informatizarea societăţii secolului XXI), Olimpiada 

studenţilor ASEM la Informatică, Olimpiada studenţilor ASEM la Matematică, participarea 

studenţilor la olimpiade studenţeşti cu participarea echipelor instituţiilor superioare de 

învăţământ din Moldova. 

Studenţii şi doctoranzii au participat activ la Simpozionul Internaţional al Tinerilor 

Cercetători ASEM, ediţia 2014. 

În lunile noiembrie și martie au fost organizate mese rotunde cu reprezentanți de la diferite 

companii, ce activează în domeniul Tehnologiilor Informaționale, la care s-au discutat probleme 

importante, cum ar fi corespunderea programelor analitice cu cerințele mediului real, necesitatea 

stabilirii unor strânse colaborări dintre facultate și companiile de profil, stagiile de practică ale 

profesorilor și studenților facultății ș.a. 

În anul universitar 2013-2014 şi–a continuat activitatea Consiliul Studenţesc al facultăţii 

care activ a colaborat cu conducerea facultăţii, realizând proiecte instructiv-educative interesante. 

Un alt organ de autoguvernare studenţească care activează la facultate este Comitetul 

sindical al studenţilor facultăţii Contabilitate. Sindicaliştii facultăţii, pe parcursul anului, au 

organizat o serie de activităţi.  

Studenţii facultăţii au participat activ la activităţi organizate de administraţia facultăţii 

Contabilitate, manifestându-se atât în domeniile ştiinţifice, cât şi în domeniile socio-culturale şi 

organizatorice. Astfel, menţionăm organizarea şi participarea lor la un şir de manifestări, 

precum: seminare informative, mese rotunde, flash-mob-uri, diverse concursuri şi dezbateri. 

Activitatea Consiliul Studenţesc al facultăţii Contabilitate poate fi considerată ca bună şi este 

detaliat prezentată în Raportul prezentat la Consiliul facultăţii. 

În cadrul catedrelor facultăţii sistematic îşi desfăşoară activitatea cercurile ştiinţifice 

studenţeşti. La catedrele Facultăţii activează cercuri studenţeşti, pe parcursul anului universitar 

2013-2014 au fost desfăşurate 21 şedinţe şi prezentate 49  comunicări ştiinţifice. 

         Comparativ cu anul precedent, în acest an a crescut considerabil interesul studenţilor faţă 

de această activitate, dar şi calitatea şedinţelor desfăşurate: toate lucrările fiind prezentate cu 

ajutorul mijloacelor tehnice de calcul, dezbateri aprinse lansate între raportori şi membri 

participanţi pe marginea comunicărilor prezentate etc. Şedinţele cercurilor se desfăşoară lunar, 

cu excepţia perioadei  de sesiune şi vacanţă. În afară de cele menţionate, în cadrul cercului 

studenţesc a fost organizată o întâlnire a studenţilor anului II şi membrii cercului cu managerul 

entităţii „Unisim Soft” SRL – Pavel Tuhari. Studenţii au fost provocaţi de ideile managerului, 

având multe întrebări la adresa acestuia. 

În cadrul celei de-a noua şedinţe a cercului ştiinţific studenţesc a fost organizat Jocul 

intelectul de echipă cu tema „Profesia contabilă – o carieră de succes”. Evenimentul a fost 

organizat împreună cu Consiliul studenţesc al facultăţii „Contabilitate”. 

De asemenea studenţii ghidaţi de profesorii Facultăţii au participat la Concursul Studenţesc 

Internaţional „Profesia contabilă – o carieră de succes”, organizat de Departamentul de 

Contabilitate, Finanţe şi Informatică Economică, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi 

catedrele „Contabilitate şi Analiză Economică” şi „Contabilitate şi audit” ASEM. Concursul s-a 

desfăşurat în două faze: preliminară la Chişinău şi Suceava şi finală la Suceava. Studenţii 

selectaţi la faza preliminară, care a avut loc la 8 mai 2014, ASEM, au fost invitaţi să participe la 

faza finală în incinta Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava la 19-20 mai 2014. Din Suceava, 

studenţii ASEM-ului s-au întors cu premiul II – Cernit Cristina FB 122 – coordonator ştiinţific 

Erhan L. dr., lect. sup., premiul CCI şi premiul special al juriului – Grîu-Pîslaraş Luminiţa FCF 
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131m – coordonator ştiinţific Lazari L. dr., conf. univ. Toţi studenţii participanţi la faza finală au 

obţinut diplome de participare şi au fost premiaţi cu mijloace băneşti de către gazda Concursului. 

În anul universitar 2013-2014 studenţii facultăţii Contabilitate s-au prezentat cu succes în 

cadrul următoarelor activităţi: 

 Participarea la Simpozionul Știinţific Internaţională al Tinerilor Cercetători, 

organizat de ASEM în perioada 4-5 aprilie 2014. La simpozion au participat 73 de studenţi 

prezentând 65 de comunicări. 

 Participarea la concursul „Conquistador” - echipa facultăţii Contabilitate  a ocupat 

locul I. 
  Balul Bobocilor ASEM – 2013, organizat la data de 7 noiembrie 2013 în clubul B-68. 

Studenţii facultăţii Mîndru Vasile şi Botnari Nadejda au ocupat locul IV. 

 Activitatea sportivă în cadrul echipelor ASEM la diverse probe de sport, echipa 

sportivă din cadrul facultăţii s-au plasat pe locul VI.  

 Campania ,,Hai să fim mai buni!",  - din banii colectaţii studenţii facultăţii au 

procurat produse alimentare, care au fost înmânate la 2 familii cu situaţii financiare complicate. 

 Caravana de crăciun,- la orfelinatul din satul Bilicenii Noi, raionul Sângerei. 

 Concursul de inteligență și cultură generală ,,Conquistador" – echipa facultății 

Contabilitate a ocupat locul III. 

 Flash-mob ,,101 întrebări unei persoane de succes", - întâlnirea cu dna Loreta 

Handrabura, viceministră a Ministerului Educaţiei. 

 Concursul „Miss ASEM – viitoarea femeie de afaceri”, în cadrul cărui studenta anului 

I Ianducava Maria s-a plasat pe locul III. 

 TCV-ul „Profesia contabilă – o carieră de succes”, din 26 martie 2014. 

 Tema: „Summit-ul de la Vilnius: beneficii şi oportunităţi pentru Republica Moldova”, 

întâlnire cu reprezentantul Delegaţiei UE, Şeful Biroului de Coordonare pentru Cooperare 

Tehnică a Ambasadei Austriei, dl Gerhard Schaumberger, 18 octombrie 2013; 

 Tema: „Oportunităţile unei economii mici într-o lume mare”, întâlnire cu membrul Asociaţiei 

Oamenilor de Afaceri din Israel, dl Alexandr Gamarnik, 14 noiembrie 2013; 

 Tema: „Discurs public în faţa studenţilor facultăţii R.E.I”, întâlnire cu delegaţia Consilierilor 

români, inclusiv dl Cristian Diaconescu şi E.S. Ambasadorul României în R. Moldova, dl 

Marius Lazurcă, 20 aprilie 2014; 

 Tema: „Decisions Theory” şi „Choix des investissements”, lecţii susţinute de Doctor Honoris 

Cauza ASEM, profesor la Universitatea din Grenoble, Franţa, dl Alban Richard, 7-8 mai 

2014; 

 Tema: „Discurs public la Palatul Republicii” susţinut de Preşedintele Consiliului European, 

dl Herman van Rompuy, 13 mai 2014; 

 Tema: „Discurs public în faţa studenţilor ASEM” întâlnire cu E.S. Ambasadorul Slovaciei în 

R. Moldova, dl Robert Kirnag, 14 mai 2014; 

 De asemenea, Clubul de Dezbateri Ştiinţifice Studenţeşti „Modul Economic de Gândire” 

a contribuit la petrecerea unei serii de întâlniri a studenţilor facultăţii REI cu personalităţi 

publice: 

7) „Combaterea corupţiei instituţionale pe baza exemplului Germaniei”, întâlnire cu E.S. 

Ambasadorul Germaniei în R. Moldova dl Matthias Meyer şi dl C. Humborg, expert 

organizaţia „Transparency International”, 22 octombrie 2013; 

8) „Numărătoarea inversă: UE – RM în apropierea Summit-ului de la Vilnius”, întâlnire cu 

Prim-ministrul R. Moldova, dl Iurie Leancă şi E.S. Ambasadorul UE în Republica Moldova, 
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dl Pirkka Tapiola, 12 noiembrie 2013; 

9) „Discurs public în faţa studenţilor facultăţii R.E.I” întâlnire cu E.S. Ambasadorul Italiei în R. 

Moldova dl Enrico Nunziata, 26 noiembrie 2013; 

10) „Discurs public în faţa studenţilor ASEM” întâlnire cu senatorii americani John McCain, 

John Barrasso, John Hoeven şi Johnson Ron, 17 aprilie 2014; 

11) „Discurs public în faţa studenţilor facultăţii R.E.I” întâlnire cu E.S. Ambasadorul Germaniei 

în R. Moldova, dl Matthias Meyer, 6 mai 2014; 

12) „Discurs public în faţa studenţilor facultăţii R.E.I” întâlnire cu E.S. Ambasadorul SUA în R. 

Moldova, dl William H. Moser, 15 mai 2014. 

13) „Forumul cu diaspora moldovenească de peste hotare” participare la videoconferinţă alături 

de Domnul Iurie Leancă, Prim-ministrul Republicii Moldova şi alte oficialităţi, 27 mai 

2014. 

Alte activităţi în care s-au implicat cu succes studenţii facultăţii R.E.I., au fost 

următoarele: 

 Clubul de Dezbateri Ştiinţifice Studenţeşti „Modul Economic de Gândire” a fost lansat 

la 21 februarie 2013. Coordonator: dna E. Benea-Popuşoi, conf. univ., cat. „GEDG”; 

coordonator asistent: studenta C. Jandîc (gr. EMREI 113). Pe parcursul a. u. 2013-2014, 

membrii clubului au organizat următoarele şedinţe: 

1) Întâlnirea cu Dl Victor Hoffmann, Directorul întreprinderilor din România şi R. Moldova ale 

companiei germane Steinel. Tema întâlnirii: „Steinel Company in R. Moldova and 

opportunities for students from I.E.R. faculty”, 23.X.2013; 

2) Dezbatere internaţională finanţată de fundaţia Friedrich Naumann Stiftung cu tema 

„Libertatea economică în teorie şi practică”. Oaspeţi: Daniel Kaddih (Germania), prof. 

Gabriel Mursa şi prof. Ilie Fârte (România). Moderatori: conf. Elina Benea-Popuşoi şi 

Gerhard Ohrband (ASEM), 11.XI.2013; 

3) Prezentarea rezultatelor cercetării „Cultura studenţească: evoluţia conceptului. Studiu de caz 

la ASEM”, de către Mihaela Alexa şi Maria Galeru; prezentarea comunicării „The impact of 

know-how based clusters in a globalising world. The experience of several countries and 

lessons for R. Moldova”, autor Mihaela Petrici, cu participarea ulterioară la Simpozionul 

Ştiinţific al Tinerilor Cercetători, 27.III.2014. 

 Pe parcursul a. u. 2013-2014, Clubul de Dezbateri Ştiinţifice Studenţeşti „Modul 

Economic de Gândire” a contribuit la organizarea practicii de producţie şi de licenţă la 

întreprinderea din Chişinău a companiei germane Steinel, pentru 5 studente de la facultate: C. 

Jandîc (gr. EMREI 113), C. Beşliu (gr. EMREI 113), E. Guţu (gr. EMREI 112), I. Condrea 

(gr. EMREI 115), N. Gojan (gr. EMREI 115). 

 EuroClub A.S.E.M. Coordonator: dna M. Popa, lector superior cat. R.E.I. Au fost 

organizate următoarele activităţi: 

- Participarea la Şcoala de Vară, organizată de Delegaţia UE în RM (iulie 2013); 

- Training privind scrierea şi aplicarea pentru proiectele europene. Trainer: Panfilii Alexandru 

(septembrie 2013); 

- Întâlnirea cu Dl Mike Martucci, profesor de literatură engleză din California (SUA) care de 2 

ani activează la Universitatea din Donetsk (Ucraina). Tema: Rolul limbii engleze în 

economia globală (octombrie 2013); 

- Participarea la Forul naţional al EuroClub-urilor din Republica Moldova (noiembrie 2013); 

- Vizita de documentare şi informare la sediul OSCE Moldova (ianuarie 2014). 

 Editarea ziarelor „REI-Francophone” (franceză), redactor-şef E. Barda şi „REI-Action” 
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(engleză), redactor-şef C. Jandîc, cu versiuni electronice pe site-ul facultăţii, precum şi 

versiunea imprimată a „REI-Francophone”, mai 2014. 

 Concursuri pentru obţinerea burselor de studii: „Burse de Merit” – Bounegru Cristian (gr. 

111), Barda Ecaterina (gr. 111), 12 februarie 2014. 

 Concursul „Cel mai bun student A.S.E.M.-2013”: Barda Ecaterina (gr. 111), locul II, 25 

noiembrie 2013. 

 Participarea la Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători, A.S.E.M. (4-5 aprilie 2014). 

Studenţii facultăţii R.E.I. şi-au prezentat cercetările în cadrul secţiunilor R.E.I., G.E.D.G., şi 

în cadrul secţiunii plenare, înregistrând următoarele rezultate: la secţiunea plenară: locul 1 – 

Alexa Mihaela şi Galeru Maria (gr. 122). Locurile premiante pe secţiuni au revenit 

studenţilor: N. Dicusar (gr. 131); M. Petrici (gr. 123), A. Cebotarenco (gr. 134), M. Petrov 

(gr. 133), I. Macovei (gr. 121), D. Leca (gr. 133) şi alţii. 

 Balul Bobocilor-2013 organizat de Consiliul Sindical Studenţesc ASEM. Echipa de la REI a 

câştigat concursul – Jitari Ela şi Gurjii Vitalie (gr. 134), 24 octombrie 2013. 

 Concursul „REI-Conquistador” organizat de Consiliul Studenţesc al Facultăţii REI. Echipa 

care a ocupat locul I la facultate a participat ulterior la „ASEM-Conquistador” (8 noiembrie 

2013). 

 Concursul „ASEM-Conquistador” organizat de Senatul Studenţesc al ASEM. Echipa 

facultăţii din care au făcut parte Bounegru Cristian, Barda Ecaterina, Alexa Mihaela, Petrici 

Mihaela, Criliciuc Doina, s-a plasat pe locul 2 din 6 posibile (14 noiembrie 2013). 

 Concursul „ASEM-Quest 2013”. Echipa facultăţii compusă din: Criliciuc Doina (gr. 131), 

Ghelas Iulia (gr. 132), Tuliupa Elena (gr. 132), Frătescu Nicoleta (gr. 133) şi Petrov Mihaela 

(gr. 133) s-au plasat pe locul I. 

 Concursul „Imaginea, atractivitatea şi notorietatea ţării mele” organizat de Agenţia 

Universitară a Francofoniei, Chişinău: Barda Ecaterina (gr. 111), Criliciuc Doina (gr. 131), 

31 martie 2014. 

 Festivalul Francofon 2014 organizat la Bucureşti de Agenţia Universitară a Francofoniei, 

Oficiul Europa Centrală şi Orientală: Barda Ecaterina (gr. 111), Dicusar Nicoleta (gr. 131), 

6-13 aprilie 2014. 

 Activitatea sportivă în cadrul echipelor A.S.E.M. la diverse probe de sport: 

- Locul I la Universiada A.S.E.M. 2014 la proba tenis de masă – studenţii Vrabie Iurie şi 

Tarlev Ilie (gr. EMREI 125), care la fel au participat la Campionatul Republican de tenis 

2014: Vrabie Iurie (locul 3), Tarlev Ilie (locul 8). I. Vrabie a participat de asemenea, la 

Campionatul Ucrainei şi României, ocupând locuri de frunte. 

- Locul I la Universiada A.S.E.M. 2014 la proba atletism şi în competiţia de aruncare a 

greutăţii – Alexa Mihaela (gr. EMREI 122), campioana R. Moldova la handball în a. 2008, 

premiată cu medalia de bronz în Polonia (a. 2010), titlul „Cel mai bun golgheter” (aa. 2007-

2009), în prezent – antrenor secund la echipa „Femina”. 

 

 
VI. INFORMAȚII PRIVIND PERSONALUL DIDACTIC 

 

6.1. Contingentul cadrelor didactice. 

În anul de studii 2013-2014 în ASEM au activat 454 cadre didactice (anexa  9) titulari şi 

prin cumul, inclusiv 289 femei (63,7%).  Din aceștia 393 sunt titulari (86,6%). Din cadrele 

didactice titulare 59,5% deţin titluri ştiinţifice de doctor în ştiinţe sau doctor habilitat.  
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 Cumularzii constituie 61 persoane sau 13,4%.  Din ei 59,0% deţin titlu ştiinţific. 

 

VII. SERVICII DE GHIDARE ȘI CONSELIERE ÎN CARIERĂ 

 

Centrul de Plasament şi Relaţii cu Agenţii Economici (CPRAE) - este o subunitate 

structurală în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova şi are o subdiviziune – 

Incubatorul de Afaceri.  

Misiunea  Centrului  este de a contribui la orientarea profesională a studenţilor, la 

dezvoltarea afacerilor studenţeşti în Incubatorul de Afaceri, prin oferirea unor servicii 

profesioniste de consultanţă şi instruire în dezvoltarea personală şi profesională.   

Scopul activităţii Centrului este: Elaborarea şi asigurarea îndeplinirii strategiilor de 

organizare a stagiilor de practică a studenților, stabilirea relaţiilor de colaborare cu diverşi Agenţi 

Economici în vederea plasării studenţilor și absolvenților în cîmpul muncii. Instruirea şi 

monitorizarea activităţii de antreprenoriat a rezidenţilor Incubatorului de Afaceri.   

Principalele obiective propuse pentru realizarea misiunii Centrului sunt:  

a) stabilirea relațiilor de parteneriat cu întreprinderi și organizații, inclusiv în vederea 

organizării stagiilor de practică ale studenților și angajării absolvenților ASEM; 

b) asistență informațională privind baza de date a locurilor oferite de către întreprinderi 

pentru stagiile de practică; 

c) acordarea de consultanţă şi ţinerea de cursuri profesioniste, care să acopere necesităţile 

reale dictate de piaţă privind plasarea studenţilor în cîmpul muncii;  

d) organizarea de cursuri de iniţiere şi perfecţionare a agenţilor economici şi persoanelor 

particulare; 

e) acordarea de asistenţă de specialitate pentru angajatori (consultanţă, informare, servicii); 

f) popularizarea locurilor de munca vacante declarate de agenții economici; 

g) asistența angajatorilor la recrutarea specialiștilor necesari; 

h) stabilirea de relaţii de colaborare cu facultăţile ASEM în privinţa acordării de sprijin 

absolvenţilor şi angajatorilor; 

i)  colaborarea cu alte Centre şi organizaţii similare din ţară şi străinătate. 

 

PROIECTUL ”SELECTEAZĂ-ȚI  ECHIPA DE PROFESIONIȘTI” 

 Întru satisfacerea necesității businessului în specialişti tineri şi calificaţi, oferim 

informație oficială despre cei mai buni absolvenți ASEM. Această informație este destinată celor 

care doresc să-i selecteze pe cei mai buni și să-și creeze o echipă de profesioniști.  

 Pe site-ul oficial al ASEM a fost creată pagina informațională cu coordonatele, contactele 

și mediile celor mai buni absolvenți ASEM. Din promoția anului 2013 – 323 de absolvenți 

beneficiază de recomandare oficială din partea ASEM. 

 Grație acestui proiect și-au completat echipele următorii angajatorii: Cedacri 

International SRL, CNAS, BC ”Mobiasbanca – Group Societe Generale” SA, Tricon SA, 

Ministerul economiei, Victoriabank SA,  etc. 

  

ORGANIZAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ 

Stagiile de practică constituie o parte componentă a procesului educaţional care asigură 

realizarea principiilor fundamentale ale procesului de formare profesională iniţială şi dinamica 

actului de însuşire a comportamentului profesional. Ele reprezintă segmentul de interferenţă 
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dintre procesul de studii şi activitatea profesională, sînt o primă probă de adaptare şi integrare în 

domeniul profesional. 

   Stagiile de practică în cadrul  ASEM se realizează în întreprinderi, organizaţii, instituţii, 

în baza acordurilor de colaborare. Prin intermediul CPRAE au fost negociate circa 20 de 

contracte de colaborare privind plasarea studenților la practică. Printre acestea pot fi menționate: 

Artima SA, BC ”Mobiasbanca – Group Societe Generale” SA, Orange Moldova SA, BC 

”Moldova Agroindbank” SA, Centrul de Inovații și Cunoaștere în Business, Cedacri 

International SRL, Garage startup incubator, etc. 

 30 de student au fost recrutați de compania TAYGA Turcia, Antalia. 

 

TÎRGUL LOCURILOR DE MUNCĂ 

 La 29 mai curent la Chişinău, în incinta Teatrului Naţional de Opera şi Balet „Maria 

Bieşu”, sub egida Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Tineretului şi 

Sportului şi Ministerului Educaţiei,  s-a desfăşurat Forul meseriilor şi profesiilor, în cadrul căruia 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a organizat un Târg al locurilor de muncă 

pentru tineret. 

A devenit deja tradiţie ca ASEM să participe la acest eveniment Centrul de Plasament și 

relații cu Agenții Economici a prezenta informaţii despre serviciile oferite tinerilor, a prezentat 

oportunități de iniţiere şi dezvoltare a afacerilor, a prezentat oferta educațională ASEM. 

 

PROIECTUL CAREER FOR ME COMPANY AND STUDENT PARTY 

 

Un proiect lansat de Aa Adastra Group în colaborare cu Centrul de Plasament și Relații 

cu Agenții Economici pentru a ajuta tinerii în interacțiunea cu angajatorii și oportunitățile oferite 

de aceștia . 

Proiectul constă în organizarea evenimentelor Youth and Company Networking party, 

unde studenții fac cunoștință și discută la direct cu angajatorii, evenimentul este unul original, 

dinamic și de divertisment, care va ajuta interacțiunea  participanților . 

În proiect au participat circa 50 de companii de succes și ONG-uri și aproximativ 150 de 

studenți motivați să participe la evenimente de networking, team building, de conectare, 

discursuri scurte, motivaționale, de la antreprenori , lideri ai organizațiilor de tineret și companii. 

Prin organizarea acestor evenimente ne-am dorit să realizăm următoarele: 

- Conectarea companiilor cu studenții pentru a crea un cadru informal în care tineri 

și companiile să poată construi relații profesionale;  

- Reunirea părților  interesate pentru a înțelege mai bine aspectele legate de tineret, 

prin colaborare și interacțiune.  

- Implicarea  tinerilor, oferindu-le  șansa de a comunica  cu angajatorii, de a 

construi rețele de cunoștințe și de a învăța cît mai multe lucruri despre lumea muncii, precum și 

noi oportunități de dezvoltare personală . 

 

ORGANIZAREA ÎNTRUNIRILOR STUDENȚILOR CU COMPANIILE 

ANGAJATOARE 

 

 Pe parcursul anului universitar 2013-2014 CPRAE a organizat peste 40 de întîlniri a 

studenților cu angajatorii. Inițiatorii întâlnirilor , de regulă, au fost companiile, care au dorit sa 

facă prezentarea companiei și a ofertelor de angajare. La aceste evenimente au participat 
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următoarele companii Procredit Bannk, Victoriabank, Moldova Agroindbank, Mobiasbank, 

Cedacri International, Transelit, Fiscservinform, CNAS, Fincombank, Moldromucrtrans, Iamsat 

Irigații, etc. 

 

ORGANIZARE TRANINGURILOR, MESELOR ROTUNDE, WORSHOP-URI 

- Traning-seminar ”Ce este o carieră?”, organizat lunar, incepînd cu data de 9 

octombrie 2013, la ora 17.30-19.00 organizat gratis pentru studenții ASEM; 

- Workshop organizat în comun cu Project Abroad Moldova și CICB. Moderator Eiji 

Kuwabara, Universitatea Shiga din Japonia. 

25-09-2013 -  Managementul in Japonia. 2 prezentări 

26.09.2013 - prezentare: Business Management in Japonia. 

08.10.2013 - "Business culture in Japan"  pentru masteranzi. 

09. 10. 2013 - "Business culture in Japan"   

10. 10. 2013- "Business culture in Japan"   

11.10.2013  pentru studenții din anul 2 Tema: Business Culture in Japan. 

29.10.2013 - tema: Tourism in Japan 

 - Clubul vorbitorilor de engleză SPEAK UP, ORGANIZAT ÎN COLABORARE CU 

COMPANIA C&I, Teaching English (Moldova) 

 

INCUBATORUL DE AFACERI ASEM 

 DIRECȚIA   STRATEGICĂ: 
 Crearea noilor oportunități de afaceri și adăugarea valorii companiilor incubate prin 

metode inovative și cunoaștere în business. 

 OBIECTIVE: 
 - Stimularea inițiativelor antreprenoriale, dezvoltarea firmelor start-up,  crearea de noi 

locuri de muncă și crearea rețelei de comunicare și colaborare între studenți-antreprenori și corp 

profesoral. 

 - Valorificarea potențialului profesoral prin aplicarea în economia reală;  

 - Crearea mecanismului de colaborare economic avantajos și implementare a inovațiilor 

profesorilor în cadrul companiilor create de  către studenți;  

 - Dezvoltarea cercetării aplicative în domeniul antreprenorial cu plus valoare ridicată;  

 

ASPECTE TEHNICE ALE INCUBATORULUI DE AFACERI ASEM 

Suprafața totală a clădirii  278 m²  

• amenajări exterioare – spații verzi, aleii pietonale, parcare  

• utilități – apă, canalizare, energie termică, energie electrică, sistem de telecomunicații, 

pază.  

Infrastructura este utilizată astfel:  

• 97,1 m² spații în regim de incubare – 6 birouri  

• 45,4 m² spațiu multifuncțional: sală de conferințe, recepție  

• alte spații: spațiu destinat întîlnirilor și interacțiunilor ocazionale dintre antreprenori, grup 

sanitar, arhivă. 

 

SERVICIILE PRESTATE COMPANIILOR INCUBATE 

• Servicii de recepție – asigurate de un recepționist angajat al incubatorului.  

• Servicii de secretariat - presupune trimiterea de faxuri, asigurarea corespondenței etc.  
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• Servicii de asigurare a securității – acest serviciu se referă la mentenanța 

echipamentelor firmelor incubate.  

• Servicii de comunicare – asigurarea infrastructurii necesare comunicației: internet, 

telefonie etc  

• Servicii de curățenie – curățarea și întreținerea sediului folosit de către firmele incubate. 

SERVICII GRATIS PENTRU REZIDENȚII INCUBATORULUI 

• Servicii de pre-incubare 

• Training pentru dezvoltarea competențelor în afacere  

• Consultanță în dezvoltarea de noi produse și servicii  

• Consultanță obținere de finanțare și granturi  

• Consultanță recrutare de personal  

• Consultanța mentorilor 

 Considerăm că orice afacere este oglinda fidelă a creatorului său. Noi investim prin acești 

tineri în felul în care va arăta mediul economic în cîțiva ani. Dacă aceștia sunt instruiți, orientați 

spre client și spre excelență în activitățile lor, vor pretinde aceleași caracteristici de la angajații și 

colaboratorii lor. In felul acesta se vor multiplica bunele practici și se vor crea afaceri 

sustenabile, creative și care răspund nevoilor pieței intr-un fel care îi onorează. 

 

CONCURSUL IDEILOR DE AFACERI 

La data de 16 septembrie 2013 Incubatorul de Afaceri al ASEM a lansat a noua ediție a 

Concursului Idei de Afaceri. Acest eveniment oferă oportunitatea studenţilor ce doresc să 

demareze o afacere să transforme ideile lor inovative în afaceri reale. În fiecare an participanţii 

dezvoltă business planuri, planificând să deschidă întreprinderi cu noi tipuri de activităţi ce nu 

sunt încă stabilite pe piaţa autohtonă.  

Obiectivul principal al Concursului este de  a oferi şansa participanţilor de a primi oferte 

de finanţare la proiectele elaborate din partea băncilor, fondurilor de investiţii, investitorilor 

privaţi etc. Finaliştii, de asemenea, concurează pentru premii băneşti şi obiecte de preţ. 

Concursul oferă posibilitatea tinerilor participanţi de a-şi dezvolta calităţi de antreprenor, abilităţi 

de lucru în echipă şi de conlucrare reciprocă. De asemenea participanţii au oportunitatea de a se 

informa din experienţa şi măiestria antreprenorilor cu renume şi a specialiştilor de la instituţii 

specializate din domeniul elaborării şi examinării business planurilor (instituţii de consulting, 

bănci, fonduri de investiţii etc. ). Plus la aceasta, toţi participanţii primesc un feedback la 

business planurile prezentate de la membrii juriului calificat în domeniu. 

 Concursului Ideilor de Afaceri este o iniţiativă a ASEM şi a fost organizat pentru prima 

dată în anul 2005 pentru studenţi de la Academia de Studii Economici. Concursul este organizat 

în fiecare an şi se bucură de succes în atingerea obiectivului său principal: sa susţină studenții 

ASEM cu spirit de antreprenor, să creeze afaceri şi să transforme ideile lor inovative în afaceri 

de succes. 

 PROCESUL DE DERULARE A CONCURSULUI 

 Concursul constă din două etape. Fiecare etapă se finalizează cu o selecţie. Selectarea 

participanţilor pentru etapa următoare se face conform criteriilor stabilite prin Regulamentul 

Concursului. Lansarea concursului a avut loc la data de 16 septembrie 2012. 

 În prima etapă care a durat în perioada 16 septembrie – 15 octombrie 2013 a avut loc 

înregistrarea și analiza formelor de înregistrare a participanţilor. Înregistrarea s-a făcut la sediul 

Incubatorului de Afaceri ASEM. Prin depunerea formelor de înregistrare. Pentru participare la 

concurs au fost depuse 12 aplicări. Analizând formele de aplicare pentru etapa următoare au fost 
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selectate toate proiectele. La această etapă s- a analizat ideea de afaceri şi conceptul ei inovator, 

s-a verificat corespunderea cu condiţiile de participare la Concurs.  

 În etapa a doua, perioada 16 octombrie - 10 noiembrie 2013 pentru participanţii selectaţi 

a fost organizat trainingul ” Activitatea de antreprenoriat, planificarea şi organizarea 

întreprinderii” iar pe data de 25 noiembrie a avut loc trainingul ”Dezvoltarea abilităților de 

prezentare și elaborarea prezentărilor” Trainingul a fost condus de specialişti şi experţi în 

domeniul managementului, contabilității, juridicii, planificării afacerii, elaborării şi prezentării 

planurilor de afaceri. 

După finalizarea training-ului, participanţii au ajustat și îmbunătățit Business Planurile. 

Pentru etapa finală au fost selectate următoarele idei de afaceri: 

Tabelul 8. Idei de afaceri selectate pentru prima etapă 

  Denumirea companiei 
Administratorul 

afacerii 
Ideia de afaceri 

1 Slack SRL Slacfenco Anatolie 
Prestari servicii pentru vopsirea cu 

vopsele cu efect 3D AcmeLight 

2 Liteweb SRL Galbur Victoria 

Companie de publicitate in mediul on-

line. Elaborarea si promovarea 

imaginii web in on-line social media si 

rețeaua globală Internet. 

3 
Expert Marketing 

Solution SRL  

Naframita Octavian,                     

Baciu Ion 

Servicii de elaborare de site-uri şi 

publicitate on-line.  

4 Import-expert SRL Coslet Ana 

Importul la comanda al pieselor de 

schimb pentru pompele si motoarele 

mașinilor industriale, cum ar fi 

excavatoare, încărcătoare frontale, 

calandre și mașini de frezat asfaltul 

5 
Î.I. “Andrei Rudoi” 

proiectul BECAUSE 
Rudoi Andrei 

Compania Beacause - producerea si 

comercializarea mobilei de tip bean 

bag 

6 HR AGENTIE 
Dimitriu Nadejda,                 

Starciuc Cristina 

Agenție de recrutare și instruire de 

personal 

 

 Finalul Concursului a avut loc pe data de 20 decembrie 2013 prin prezentarea publică a 

planurilor de afaceri. În rezultatul jurizării ca rezidenți a Incubatorului de Afaceri au fost 

selectate afacerile studenților Rudoi Andrei cu proiectul Because, Galbur Victoria cu proiectul 

Liteweb, Naframița Octavian și Baciu Ion cu proiectul Expert Marketing Solution. Alte două 

companii fondate de Coșleț Ana și Slacfenco Anatolie au fost incubate în Incubatorul virtual. În 

perioada ianuarie – iunie 2014 toate companiile au dat dovadă de perseverență și interes față de 

afacerile înființate.  

  La momentul de față în Incubatorul de Afaceri ASEM sunt 7 rezidenți care au contribuit 

la crearea a 15 locuri de muncă. 

 De la înființarea Incubatorului de Afaceri ASEM au fost incubate 25 companii și s-au 

creat circa 120 locuri de muncă. 

 Mentorii incubatorului de afaceri ASEM sunt personalități care au adus un aport 

semnificativ în dezvoltarea antreprenoriatului, sarcina mentorilor este de a face proiectul (ideea 

de afaceri) viabil și prosper. Anume mentorii se împărtășesc cu cunoștințele și experiența sa. 
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Sfaturile și cunoștințele lor ajută start-upurile din Incubator să gestioneze afacerile, experții se 

întrunesc cu fiecare membru al incubatorului pentru a face schimb de opinii, pentru a sugera 

soluții la problemele care apar în timpul procesului de lucru. 

 Partenerii Incubatorului de afaceri sunt Orange Moldova SA, Centrul de inovații și 

Cunoaștere în Business, BC Moldova Agroindbank SA, Mobiasbank Group Societe Generale 

etc. 

 

VIII. PARTENERIATUL SOCIAL 

ASEM are încheiate contracte de colaborare cu mai multe organizaţii, inclusiv contractul 

de colaborare cu Primăria municipiului Chişinău şi întreprinderea de construcții „Sevacons” SRL 

în vederea asigurării cu spaţiu locativ a angajaţilor ASEM. 

 

IX. INFORMAȚII PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR ȘI 

STRATEGIILOR NAȚIONALE. 

Programul naţional de promovare a modului sănătos 

de viaţă pentru anii 2007-2015    

Un rol major în promovarea unui mod de viaţă sănătos, practicarea 

culturii fizice şi sportului ii revine Catedrei Educaţie Fizică şi Sport. 

Studenţii ASEM au posibilitatea să practice activităţi sportive, nu 

numai în cadrul orelor de Educaţie fizică, dar şi înscriindu-se în 

secţiile sportive conduse de profesorii catedrei. Pe parcursul anului au 

activat 16 grupe sportive pentru perfecționarea măiestriei la 19 probe 

sportive. 

Anual catedra Educaţie Fizică şi Sport organizează Academiada 

ASEM, competiţie între studenţii diferitor facultăţi. În anul universitar 

2013-2014, Facultatea BAA s-a plasat pe locul I la competiţia 

respectivă. 

Al treilea an consecutiv la ASEM colaboratori participă la competiția sportivă Academiada între 

subdiviziuni. Facultatea BAA a participat cu echipe la toate 4 probe: volei, tenis de masă, şah, 

dame şi badminton, ocupând în final locul III.  

 

 

Programul naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2007-2015 

La Facultatea de Business şi Administrarea Afacerilor accesul studenţilor la diferite servicii şi 

privilegii, inclusiv granturi şi burse de studii, este asigurat pe bază de egalitate, în funcţie de 

rezultatele  la învăţătură, în activitatea de cercetare, sportivă, culturală etc.   

 

Politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015  

Facultatea BAA contribuie esenţial la dezvoltarea spiritului de întreprinzător, prin organizarea şi 

promovarea programelor de instruire antreprenorială.    

Astfel, planurile de învățământ la specialităţile “Business şi Administrare“, “Marketing şi 

Logistică” prevăd studierea cursului “Bazele antreprenorialului”. În anul curent cca. 1100 de 

studenţi au fost înscrişi la cursul respectiv ţinut de profesorii catedrei de Management. 

De asemenea, profesorii facultăţii sunt implicaţi activ, în calitate de instructori şi consultanţi, în 

diverse programe de instruire antreprenorială lansate de organizaţii naţionale şi internaţionale, 

ca: 
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-  Organizaţia de Dezvoltarea a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM):  

 Programul de atragere a remitenţelor în economie - PARE 1+1 

 Programul național de abilitare economica a tinerilor (PNAET) 

-  Asociația Națională a Tinerilor Manageri (ANTiM)  -  Concursul Naţional de Business 

Planuri pentru Tineri 2014 

- Centru Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor Neguvernamentale din 

Republica Moldova CONTACT - trainingul “Antreprenoriat social şi APL” 

 

Strategia naţională pentru tineret 

 

Pe lângă instruirea antreprenorială un rol major, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial la 

tineri, are posibilitatea de a prelua experienţa oamenilor de afaceri de succes. De aceea, la 

facultate au fost organizate o serie de întâlniri cu absolvenţii ASEM - întreprinzători de succes, 

care au prezentat afacerile sale, au împărtăşit experienţa acumulată, au prezentat succesele 

obţinute şi greşelile făcute.  

În cadrul Săptămânii mondiale a antreprenoriatului ( 18 – 24 noiembrie 2013) au  a fost lansat 

proiectul ”Academia Start-up” au participat peste 200 de studenți, care au avut posibilitatea să 

înveţe din experienţa altora, precum și organizat concursul ”Business model@Start-up”..   

Un alt proiect realizat este concursul economic “Azi student, mâine antreprenor”. În anul 

universitar 2013-2014 a fost organizat a 6-a ediție, la care au participat peste 80 de studenţii. 

Echipelor li s-a propus o situaţie, care a fost a dezvoltă şi transformă într-o idee de afaceri. Juriu 

format din întreprinzători şi profesionişti avizaţi în domeniul antreprenorialului care reprezentau 

aşa organizaţii ca: ODIMM, AGEPI, MACIP etc. au selectat cele mai originale şi inovatoare idei 

de afaceri. Informaţia privind concursul respectiv a fost publicată în „Curierul economic”, 

precum şi plasată pe pagina web a facultăţii şi pe profilul de www.facebook.com. 

  

În ce priveşte dezvoltarea autoguvernării studenţeşti, aceasta se realizează, în special, de 

Consiliul  Studenţesc al facultăţii şi Comitetul Sindical Studențesc  al facultăţii.    

Pe lângă instruirea de specialitate un rol major, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial la 

tineri, are posibilitatea de a prelua experienţa oamenilor de afaceri de succes. De aceea, în cadrul 

facultăţii au fost organizate o serie de întâlniri cu specialişti din economia naţională.   

  

La nivelul  Facultăţii au fost organizate dezbateri şi mese rotunde pe următoarele 7 teme:  

1. Masa rotundă cu genericul “Etica în viaţa contemporană”. Organizată de CSFF pe 31 

octombrie 2013.  

2. Pe parcursul lunii noiembrie, profesorii A. Munteanu, N. Ionaş, M. Agafiță, N. 

Bacimanova au vizitat cu studenţii expoziţia organizată în bl. F, ASEM, cu genericul 

„Aspiraţiile tinerilor într-o societate modernă”.  

3. Activitatea cultural-artistică  cu genericul ,,Iubeşte Româneşte”, 24 februarie 2014  

4. Dezbateri:  „Etica în viaţa tinerilor moderni” (05.05.14),  

5. Masa rotundă dedicată Zilei Europei şi liberalizării regimului de vize pentru cetăţenii 

Republicii Moldova. Organizată de CSFF 8 mai 2014.  

6. Flash-mob dedicat Zilei Familiei - CSFF pe 15 mai 2014.  

7. Promovarea activităţilor CSFF la Radio Moldova Tineret, CSFF pe 16 mai 2014.  

   

http://www.facebook.com/
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Concomitent, în anul universitar 2013-2014, catedrele facultăţii au organizat o serie de 

manifestări cu studenţii în scopul promovării unor valori spirituale şi creşterea gradului de 

cunoştinţe generale, care au vizat următoarele 9 teme:   

- „Recensământul 2014. Numără-te printre ce-i care contează”  

- „Protecţia civilă în situaţii excepţionale”  

- „Situaţia social-politică în R. Moldova în ajunul parafării acordului de la Vilnius”   

- „Samitul de la Vilnius – pas important spre integrarea ţării noastre în U.E.”  

- „Ziua Europei – eveniment al păcii şi unităţii”  

- „ASEM – aşteptări şi realităţi”    

- „Planuri pentru viitor, vize, posibilităţi de realizare”  

- „Biblioteca ştiinţifică a ASEM şi resursele electronice pentru instruire şi cercetare”  

- „Dragoste ideală – mit sau realitate”  

 

Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale  

 

Pe parcursul anului universitar Facultatea BAA în colaborare cu AGEPI a desfășurat mai multe 

activități   în domeniul proprietăţii intelectuale:   

 

- 4 aprilie, secțiunea "Proprietatea intelectuala - instrument pentru dezvoltarea afacerii" în 

cadrul Simpozionului Tinerilor cercetători;  

- 10 aprilie 2014, Concursul economic „Azi student, mâine antreprenor”, ed. a VI-a, 

acțiunea a făcut parte din programul de manifestări dedicate Zilei Mondiale a Proprietății 

Intelectuale-2014. Tema   ediții a fost: „Industriile creative”. 

- 7 mai 2014 a fost  organizată o lecție tematică pentru studenții  specialității: 

„Managementul proprietății intelectuale” privind procesul de integrare europeana a 

Republicii Moldova, prioritățile in domeniul dat, precum si avantajele obținute de 

cetățeni in rezultatul integrării europene in domeniul proprietății intelectuale. Lecția a 

fost prezentata de către Liliana Vieru, directorul adjunct al Departamentului promovare si 

editura, șefa Secției cooperare internaționala și integrare europeana AGEPI. 

 

Programul naţional de promovare a modului sănătos de viaţă 

pentru anii 2007-2015     
  

Un rol major în promovarea unui mod de viaţă sănătos, practicarea culturii fizice şi 

sportului revine Catedrei Educaţie Fizică şi Sport. Studenţii ASEM au posibilitatea să practice 

activităţi sportive, nu numai la lecţiile de Educaţie fizică, dar şi înscriind-se în secţiile sportive 

conduse de profesorii catedrei.  

Anual se organizează Spartachiada ASEM, competiţie între studenţii diferitor facultăţi. 

În anul universitar 2013-2014, echipele facultăţii Finanţe au obţinut locul II în cadrul 

campionatului ASEM, obţinând următoarele rezultate: locul II pentru şah; locul III pentru 

badminton; locul III pentru tenis de masa.  

De asemenea, la a treia ediţie a Spartachiadei Facultăţilor şi Departamentelor ASEM, 

Facultatea Finanţe s-a plasat pe locul III.  
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Strategia naţională antidrog pe anii 2011- 

2018 
Pentru a promova un mod sănătos de viaţă fără droguri şi alte vicii, curatorii grupelor 

academice au organizat o campanie de informare a studenţilor despre daunele acestui viciu, cu 

urmările maladiilor difteriei şi titanos, precum şi cu necesitatea vaccinării împotriva acestora..  

În cadrul facultăţii, de către catedra Limbi Moderne Aplicate, au fost organizate dezbateri în 

cadrul grupelor academice din anul I de studii pe următoarele 3 teme:  

  

 „Sănătatea – cea mai mare bogăţie”,  

 „Indiferenţa în societatea actuală”  

 „Relaţiile interpersonale în cadrul grupului”  

    

Programul naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2007-2015  
  

La Facultatea Finanţe este asigurat accesul studenţilor la diferite servicii şi privilegii, inclusiv 

granturi şi burse de studii,  pe bază de egalitate, în funcţie de  rezultatele  la învăţătură, în 

activitatea de cercetare, sportivă, culturală etc.    

În cadrul facultăţii, de către CSFF şi catedra Limbi Moderne Aplicate, au fost organizate  

dezbateri în cadrul grupelor academice din anul I de studii pe următoarele 5 teme:  

  

 Masa rotundă cu genericul “Valoarea vieţii”, Organizată de CSFF pe 24 octombrie 2013;  

 Masa rotundă ,, Toleranţa - parte integrantă a drepturilor omului”, Organizată de CSFF 

pe 2 decembrie 2013;  

 Forum ,,Femeia lider. Lecţii practice de leadership feminin”, Organizată de CSFF pe 18 

iunie  

 Dezbateri: “Gender Roles and Stereotypes in Modern Society” / ”Roluri şi stereotipuri de 

gen în societatea modernă”, catedra LMA, martie 2014;  

 Vizita la expoziţia internaţională „Adevăr, Compasiune, Toleranţă” la biblioteca 

municipală. Noiembrie 2013.  

  

  

Politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015  
  

  Facultatea Finanţe contribuie esenţial la dezvoltarea specialiştilor în domeniul financiar 

bancar, prin organizarea şi promovarea programelor de instruire profesională. Profesorii 

facultăţii sunt implicaţi activ, în calitate de experţi şi consultanţi în diverse programe de instruire 

lansate de organizaţii naţionale şi internaţionale, ceea ce permite perfecţionarea continuă a 

materialelor metodico-didactice şi informarea studenţilor cu noile programe şi proiecte derulate 

în cadrul economiei naţionale, precum şi cu tendinţele pe piaţa forţei de muncă.  

Totodată, planurile de învăţământ la specialitatea “Finanţe şi bănci“ prevăd studierea 

disciplinelor care contribuie la formarea specialiştilor şi permit angajarea absolvenţilor în 

calitate de: inspector fiscal, manager financiar în cadrul agenţilor economici cu diferite forme de 

organizare, agent de asigurare, funcţionar public, analist financiar, operator în instituţiile 

bancare, analist de credit, dealer pe piaţa valutară, consilier financiar, broker sau dealer pe piaţa 

de capital, economist-casier, ofiţer de credit, etc.  
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  De asemenea, în anul universitar 2013-2014, catedrele facultăţii au organizat o 8 

manifestări, de amploare, în scopul informării studenţilor cu specificul activităţilor din sfera 

financiar-bancară şi anume:  

 Masa rotundă cu genericul ,,Cea mai bună întrebare unei persoane de succes”. 

Organizată de CSFF pe 21 noiembrie 2013.  

 Dezbateri: „Positive and Negative Impact of Globalization” / ”Impactul pozitiv şi 

negativ al globalizării”, noiembrie 2013;  

 Întâlnire cu Directorul Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule - Victor 

Cilibic. Organizată de CSFF pe 11 februarie 2014.  

 Întâlnire cu reprezentanţi ai ,,Mobias Bancă”. Organizată de CSFF pe 20 martie 2014.  

Concurs „Bancherul modern – cunoştinţe teoretice profunde şi deprinderi practice 

temeinice”, aprilie 2014, catedra BAB;  

 Masă rotundă: „The Role of Psychology in Advertising ” / ”Rolul psihologiei în  

Publicitate”, aprilie 2014;  

 Proiectul ,,Students today, business women tomorrow”,  organizată de Administraţia 

Facultăţii Finanţe şi Daniela Moisei, în perioada 26 mai – 21 iunie 2014.  

 Întâlnire cu Domnul Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, Ministru al Economiei. 

Organizată de CSFF 7 iunie 2014.  

  

Profesorii  catedrei LMA au realizat sistematic discuţii pe 5 teme actuale precum:  

  

- „Azi student – mâine viitor specialist”;   

- „Igiena muncii”,   

- „Tineretul studios este viitorul ţării”,  

- „Fenomenul corupţiei şi contracararea acestuia”  

- „Importanţa folosirii tehnologiilor informaţionale”  

  

 

X. ACTIVITATEA DE CERCETARE-INOVARE 

Academia de Studii Economice a fost evaluată de către Consiliul Naţional de Atestare şi 

Acreditare la cea mai înaltă categorie ”A” – recunoaştere internațională.   

Pe parcursul anului 2013 a fost finalizată procedura de acreditare ştiinţifică a ASEM. 

Astfel, pentru anii 2013-2018 ASEM este acreditată pe următoarele profiluri ştiinţifice:  

 Economie fundamentală şi aplicată (coordonator: prof. univ. dr. hab. Eugenia Feuraş); 

 Business şi administrare (coordonator: prof. univ. dr. hab. Ion Paladi); 

 Finanţe, contabilitate şi analiză economico-financiară (coordonator: prof. univ. dr. 

hab. Ludmila Cobzari) 

 Integrare europeană şi politici sociale (coordonator: prof. univ. dr. hab. Boris 

Chistruga); 

 Tehnologii informaţionale, Informatică, statistică şi cibernetică economică 

(coordonator: prof. univ. dr. hab. Ion Bolun).  

https://www.facebook.com/events/674801429221534/?source=1
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Figura 9. Certificatul de acreditare științifică al Academiei de Studii Economice a 

Moldovei  

 

10.1. Numărul conducătorilor de doctorat 

 Lista  persoanelor abilitate cu drept de doctorat, , specialitatea ştiinţifică a acestora 

este prezentată în tabelul   

Tabelul 9. L I S T A 

conducătorilor (consultanţilor) ştiinţifici abilitaţi  

Nr

. 

d/o 

 

Gradul 

ştiinţific 

 

Numele, prenumele 

conducătorului  

(consultantului) 

ştiinţific 

Specialitatea la care este 

abilitat în calitate de 

conducător  

(consultant) ştiinţific 

Nr. dispoziţiei, data 

1.  D     Bajerean Eudochia 08.00.12 D nr.1221, 05.10.2011 

2.  DH Băncilă Natalia 08.00.10 D nr.1178, 05.10.2011 

3.  DH Belostecinic Grigore 08.00.06 D nr.1210, 05.10.2011 

4.  D Bilaş Ludmila 08.00.05 D 725, 25.12.2006 

5.  D Bîrca Alic 08.00.05 D nr.1207, 05.10.2011 

6.  DH Bolun Ion 08.00.13, 01.05.05 D nr.95, 28.02.2008 

7.  D Borcoman Raisa 08.00.05 D nr.1208, 05.10.2011 

8.  D Botnari Nadejda 08.00.10 D nr.1215, 05.10.2011 

9.  DH Bucur Vasile 08.00.12 D nr.1218, 05.10.2011 

10.  D Buşmachiu Eugenia 08.00.10 D nr.1179, 05.10.2011 

11.  D Cara Elena 08.00.11 D 541, 10.03.2006 

http://www.cnaa.md/person/5272/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/7629/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/2986/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.06/
http://www.cnaa.md/person/2861/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/8323/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/3827/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.13/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/01.05.05/
http://www.cnaa.md/person/5655/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/2936/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/4749/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/4446/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/8353/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.11/
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12.  D Căun Victor 08.00.06 D nr.1730,9.10.2012 

13.  DH Chircă Sergiu 08.00.05, 08.00.01, 08.00.14 D nr.1126, 31.03.2011 

14.  DH Chistruga Boris 08.00.01, 08.00.14 D 715, 25.12.2006 

15.  D Ciobu Stela 08.00.10 D nr.1094, 06.10.2010 

16.  D Cîrlan Ana 08.00.10 D 793, 15.06.2007 

17.  DH Ciubotaru Maria 08.00.10 D nr.1211, 05.10.2011 

18.  DH Cobzari Ludmila 08.00.10 D nr.1212, 05.10.2011 

19.  D Cociug Victoria 08.00.10 D nr.1093, 06.10.2010 

20.  D Cojocaru Vadim 08.00.05 D nr.1203, 05.10.2011 

21.  DH Costaş Ilie 01.05.05, 08.00.13 D nr.69, 28.02.2008 

22.  DH Cotelea Vitalie 01.05.05 D nr.867, 28.02.2008 

23.  DH Cotelnic Ala 08.00.05 D nr.1204, 05.10.2011 

24.  D Covaş lilia 08.00.05 D nr.841, 20.12.2007 

25.  DH Feuraş Eugenia 08.00.01 D nr.1198, 05.10.2011 

26.  D Filip Nolea 08.00.01 D nr.1176, 05.10.2011 

27.  D Galaju Ion 08.00.14 D nr.1222, 05.10.2011 

28.  D Godonoagă Anatol 08.00.13 D nr.866, 28.02.2008 

29.  D Grabarovschi Ludmila 08.00.12 D nr.1657, 23.05.2012 

30.  DH Hîncu Rodica 08.00.10 D nr.1213, 05.10.2011 

31.  D Iovv Tatiana 08.00.10 D nr.1216, 05.10.2011 

32.  DH Lobanov Natalia 08.00.14 D nr.1223, 05.10.2011 

33.  D Lopotenco Viorica 08.00.10 D nr.1180, 05.10.2011 

34.  D Lupu Victoria 08.00.14 D nr.1224, 05.10.2011 

35.  DH Matei Constantin  11.00.02 D nr.1226, 05.10.2011 

36.  D Mâtcu Matei 11.00.02 D nr.1000,05.11.2009 

37.  D Mistrean Larisa 08.00.10 D nr.1181, 05.10.2011 

38.  DH Moldovan Dumitru 08.00.01 D nr.1197, 05.10.2011 

39.  DH Nederiţă Alexandru 08.00.12 D nr.1219, 05.10.2011 

40.  DH Ohrimenco Serghei 08.00.13, 01.05.05 D nr.96, 28.02.2008 

41.  DH Paladi Ion 08.00.05 D nr.873, 17.04.2008 

42.  D Paladi Valentina 08.00.12 D nr.148, 16.02.2012 

43.  D Parfentiev Ala 08.00.05 D nr.1041,18.03.2010 

44.  D Pârţachi Ion 08.00.11 D nr.1217, 05.10.2011 

45.  D Petroia Andrei 08.00.10. D nr.1592, 05.04.2012 

46.  D Pisaniuc Maia 08.00.14 D nr.1010, 17.12.2009 

47.  DH Pîşchina Tatiana 08.00.05, 08.00.01 D nr.1177, 05.10.2011 

48.  DH Popa Andrei 08.00.05 D nr.1006,17.12.2009 

49.  D Portărescu Serghei 08.00.05 D nr.1008,17.12.2009 

50.  D Postica Constantin 08.00.14 D nr.1225, 05.10.2011 

51.  D Prodan Natalia 08.00.12 D nr.1487, 16.02.2012 

52.  DH Sârbu Ion 08.00.05 D nr.1205, 05.10.2011 

53.  D Savciuc Oxana 08.00.06 D nr.1009,17.12.2009 

54.  D Sainsus Valeriu 11.00.02 D nr.1489, 16.02.2012 

55.  DH Secrieru Angela 08.00.10 D nr.1214, 05.10.2011 

56.  D Solcan Angela 08.00.05 D nr.1209, 05.10.2011 

http://www.cnaa.md/person/2880/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.06/
http://www.cnaa.md/person/3650/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/3660/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/16020/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/8352/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/3337/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/4809/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/17076/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/2873/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/4736/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/01.05.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.13/
http://www.cnaa.md/person/5766/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/8340/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/2854/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/8316/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/8367/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/3635/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.13/
http://www.cnaa.md/person/3826/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/5962/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/8347/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/8368/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/8348/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/8369/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/8349/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/3659/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/8358/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/8364/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.13/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/01.05.05/
http://www.cnaa.md/person/8678/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/8360/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/15592/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/4411/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.11/
http://www.cnaa.md/person/12960/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/8338/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/7310/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/15064/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/8370/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/8361/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/8321/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/7372/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.06/
http://www.cnaa.md/person/6652/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/4726/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
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57.  DH Sorocean Olga 08.00.01 D nr.1201, 05.10.2011 

58.  D Stratulat Oleg 08.00.05 D 422, 05.01.2006 

59.  D Suhovici Ana 08.00.10 D nr.840, 20.12.2007 

60.  D Tostogan Pavel 08.00.12 D nr.1183, 05.10.2011 

61.  DH Turcova Elena 08.00.05 D nr.1206, 05.10.2011 

62.  DH Ustian Ion 08.00.01 D nr.1175, 05.10.2011 

63.  D Vaculovschi Dorin 08.00.05 D nr.1485, 16.02.2012 

64.  D     Verejan Oleg 08.00.11 D nr.1182, 05.10.2011 

65.  DH Zbîrciog Valeriu 08.00.01 D nr.1200, 05.10.2011 

66.  DH Şişcan Nadejda 08.00.01 D nr.1199, 05.10.2011 

67.  DH Şişcan Svetlana-Zorina 08.00.05, 08.00.14 D nr.792, 23.10.2008 

68.  D Ţiriulnicov Natalia 08.00.12 D nr.1184, 05.10.2011 

69.  D Ţurcanu Gheorghe 08.00.05 D nr.1042, 18.03.2010 

70.  DH Ţurcanu Viorel 08.00.12 D nr.1220, 05.10.2011 

71.  D Trofimov Victoria 08.00.14 D nr.1594, 05.04.2012 

 

 

10.2. Numărul doctoranzilor  

Tabelul 10.  Numărul doctoranzilor pe specialităţi la 1 septembrie 2013 

Nr. 

d/o 

Cifrul 

specialităţii 

Denumirea specialităţii Total  Frecvenţă  

la zi  

Frecvenţă 

redusă 

Doctoranzi 

1.  08.00.01. Economie politică; doctrine 

economice 
10 4 6 

2.  08.00.05. Economie şi management (în 

ramură) 
38 16 22 

3.  08.00.06. Marketing; logistică 13 5 8 

4.  08.00.10. Finanţe; monedă; credit 34 14 20 

5.  08.00.11. Statistică economică 9 4 5 

6.  08.00.12. Contabilitate; audit; analiză 

economică 
18 9 9 

7.  08.00.13. Metode economico-matematice 2 - 2 

8.  01.05.05 Sisteme informaţionale 8 1 7 

9.  08.00.14. Economie mondială; relaţii 

economice internaţionale 
15 8 7 

10.  11.00.02. Geografie economică, socială şi 

politică 
5 2 3 

Total 152 63 89 

Postdoctoranzi  

1. 08.00.05. Economie şi management (în 

ramură) 
1 1 - 

 

 

 

 

http://www.cnaa.md/person/8312/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/8339/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/8351/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/8363/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/5339/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/8359/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/2958/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/20987/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/8113/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/4641/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/8322/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/8362/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/12179/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/2894/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
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10.3. Numărul de teze susţinute teze susţinute (pe specialităţi)  

Lista tezelor de  doctor susţinute оn ASEM  şi confirmate de CNAA în 

anul 2013-2014 

1. Competitivitatea economiei naţionale în contextul asigurării securităţii economice 

Autor: Ignatiuc Diana 

Specialitatea:  08.00.01 - Economie politică; doctrine economice 

Conducător ştiinţific: Olga Sorocean, dr.hab., conf.univ., ASEM 

doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei 

Teza a fost susţinută pe 3 septembrie 2013 în CȘS şi aprobată de CNAA pe 14 noiembrie 2013 

 

2. Perfecţionarea contabilităţii consumurilor în vederea luării deciziilor manageriale  
Autor: Ţugulschi Iuliana  

Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică 

Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Bucur Vasile, ASEM:  

Teza a fost susţinută pe 30 octombrie 2013 în CȘS şi aprobată de CNAA pe 18 decembrie 2013 

 

3. Modalităţi de perfecţionare a managementului negocierilor (în companiile de 

comerţ din Republica Moldova) 

Autor: Şargu Lilia 

Specialitatea:  08.00.05 - Economie şi management (în ramură) 

Conducător ştiinţific: Vadim Cojocaru, prof.univ., dr., ASEM 

Teza a fost susţinută pe 29 noiembrie 2013 în CȘS şi aprobată de CNAA pe 13 februarie 2014 

 

4.Implicaţii manageriale în sporirea competitivităţii băncilor comerciale 

Autor: Croitoru Aliona 

Specialitatea:  08.00.05 - Economie şi management (în ramură) 

Conducător ştiinţific: Andrei Popa, conf.univ., dr.hab., ASEM 

Teza a fost susţinută pe 29 noiembrie 2013 în CȘS şi aprobată de  CNAApe 13 februarie 2014 

 

5.Strategii financiare de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii prin prisma 

asigurării unei economii de piaţă funcţionale 

Autor: Erhan Lica 

Specialitatea:  08.00.10 - Finanţe; monedă; credit 

Conducător ştiinţific: Ludmila Cobzari, prof.univ.,dr.hab., ASEM 

Teza a fost susţinută pe 29 noiembrie 2013 în CȘS şi aprobată de CNAA pe 18 decembrie  2013 

 

            6.Contabilitatea şi controlul de gestiune la întreprinderile de prelucrare a cărnii 

Autor: Mihaila Svetlana 

Specialitatea:  08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică 

Conducător ştiinţific: Viorel Ţurcanu, prof.univ.,dr.hab., ASEM 

Teza a fost susţinută pe 29 noiembrie 2013 în CȘS şi se aprobată de CNAAnpe 18 decembrie 

2013 

 

7. Managementul riscului de mediu: probleme şi tendinţe 
Autor: Raboşapca Irina  

Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în managementul mediului) 

http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080001/
http://www.cnaa.md/person/8312/
http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080005/
http://www.cnaa.md/person/2873/
http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080005/
http://www.cnaa.md/person/7310/
http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080010/
http://www.cnaa.md/person/4809/
http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080012/
http://www.cnaa.md/person/2894/
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Conducător știinţific: Solcan Angela, dr., conf. univ.  

Teza a fost susţinută pe 20 decembrie 2013 în CȘS şi se aprobată de CNAA pe 13 

februarie 2014  

 

8. Globalizarea şi competitivitatea economică: evoluţii şi tendinţe 
Autor: Awad Sami  

Specialitatea: 08.00.06 – Marketing; Logistică 

Conducător știinţific: Gr. BELOSTECINIC, dr. hab. în economie, prof. univ, academician 

Teza a fost susţinută pe 20 decembrie  2013 în CȘS şi aprobată de CNAA pe 10 aprilie 2014 

 

9. ASPECTE FISCALE ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL 

Autor: CORNEA ION 

Specialitatea: 08.00.10 – FINANŢE; MONEDĂ; CREDIT 

Conducător știinţific: ULIAN GALINA, doctor habilitat în economie, profesor 

universitar 

Teza a fost susţinută pe 19 decembrie  2013 în CȘS şi aprobată de CNAA pe 13 februarie 

2014 

 

10. Raţionalizarea Politicii de finanţare a unităţilor economice din agricultură în 

contextul strategiilor de dezvoltare 
Autor: BULGAC VITALII 

Specialitatea: 08.00.10 – FINANŢE; MONEDĂ; CREDIT 

Conducător științific: Botnari Nadejda, doctor în economie, conferențiar universitar 
Teza a fost susţinută pe 10 ianuarie  2014 în CȘS şi aprobată de  CNAApe 13 februarie 

2014 

 

11. Supotul informațional al evaluării cercetării ştiinţifice în Republica Moldova. 
Autor: COJOCARU IGOR 

Specialitatea: 01.05.05 – SISTEME  INFORMAŢIONALE 

Conducător ştiinţific: BOLUN ION, doctor habilitat în informatică, profesor 

universitar 

Teza a fost susţinută pe 7 februarie   2014 în CȘS şi aprobat de  CNAA la 10 aprilie 2014 

 

12. ASPECTE FINANCIARE ALE ACTIVITĂȚII VAMALE ÎN CONTEXTUL 

INTEGRĂRII REPUBLICII MOLDOVA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
Autor: DABIJA TUDOR 

Specialitatea: 08.00.10 – FINANŢE; MONEDĂ; CREDIT 

Conducător știinţific: BUȘMACHIU EUGENIA, doctor în economie, conferențiar 

universitar 

Teza a fost susţinută pe 7 februarie   2014 în CȘS  aprobată  de  CNAA la 10 aprilie 2014 

 

13. Educația – factor important în valorificarea potențialului economic național 
Autor: Tatiana BUCOS 

Specialitatea: 08.00.01 – Economie politică; Doctrine economice 

Conducător ştiinţific: Nadejda ȘIȘCANU, doctor habilitat în economie, profesor 

universitar  
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Teza a fost susţinută pe 21 februarie   2014 în CȘS şi aprobată de  CNAA la 10 aprilie 

2014 

 

14. TREZORERIA – SERVICIU AL STATULUI DE ASIGURARE A ECHILIBRULUI 

VALORIC 

Autor: SCUTARI  SOFIA 

Specialitatea: 08.00.10 – FINANȚE; MONEDĂ; CREDIT 

Conducător științific: MANOLE  Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor 

universitar 

Teza a fost susţinută pe 28 februarie   2014 în CȘS şi aprobată de CNAA la 10 aprilie 

2014 

 

15. Инновационная маркетинговая стратегия как основа оптимизации 

деятельности научных библиотек / Strategia inovaţională  de marketing ca 

premisă pentru optimizarea activităţii bibliotecii ştiinţifice. 

Autor:  RAILEAN ELENA 

Specialitatea: 08.00.06 – MARKETING; LOGISTICĂ  

Conducător științific: SAVCIUC OXANA, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Teza a fost susţinută pe 28 februarie   2014 în CȘS şi aprobată de  CNAA la 10 aprilie 

2014 

 

16. IMPACTUL INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE ASUPRA DEZVOLTĂRII 

BĂNCILOR COMERCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA 
Autor: BURUIANĂ LORINA 

Specialitatea: 08.00.10 – FINANŢE; MONEDĂ; CREDIT 

Conducător ştiinţific: HÎNCU RODICA, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

Teza a fost susţinută pe 14 martie   2014 în CȘS şi aprobată de  CNAA la 10 aprilie 2014 

17. METODE DE EVALUARE ECONOMICĂ A RESURSELOR FORESTIERE (ÎN BAZA 

MATERIALELOR AGENȚIEI ”MOLDSILVA”) 
Autor: PLATON ION 

Specialitatea: 521.03 – ECONOMIE ȘI MANGEMENT ÎN DOMENIUL DE 

ACTIVITATE 
Conducător ştiinţific: COJOCARU VADIM, doctor în economie, profesor universitar 

Teza a fost susţinută pe 28 mai   2014 în CȘS şi se află în examinare la CNAA  

18.     Analiza formării şi utilizării capitalului propriu al societăţilor pe acţiuni 
Autor: Chirilov Nelea 

Specialitatea: 522.02 - Contabilitate; audit; analiză economică 

Conducător ştiinţific: dr., conf.univ. Ţiriulnicova Natalia, ASEM 

Teza a fost susţinută pe 29 mai   2014 în CȘS şi aprobată de  CNAA la 3 iulie 2014 

19. EFICACITATEA DECIZIILOR ÎN SISTEMUL DE MANAGEMENT, CA 

ELEMENT AL CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII 
Autor: ZETIA VASILE 

Specialitatea: 521.03 – ECONOMIE ȘI MANGEMENT ÎN DOMENIUL DE 

ACTIVITATE 

Conducător ştiinţific: Țurcanu Gheorghe, doctor în economie, conferențiar universitar 

Teza a fost susţinută pe 25 iulie   2014 în CȘS şi se află în examinare la CNAA 
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10.4. Programe/proiecte de cercetare 

 

În anul universitar 2013-2014, activitatea de cercetare ştiinţifică a fost organizată în 

cadrul catedrelor, laboratoarelor şi centrelor ASEM, conform planului de cercetări ştiinţifice, 

aprobat de Senatul ASEM . Pe parcursul anului 2013, activitatea de cercetare ştiinţifică executată 

în cadrul ASEM a constat din 5 proiecte, finanţate de la bugetul de stat  şi a 15 teme de iniţiativă. 

Cercetarea ştiinţifică finanţată de la bugetul de stat, s-a axat pe realizarea 
următoarelor proiecte: 
 „Economia bazată pe cunoaştere ca factor de creştere a competitivităţii economice a 

Republicii Moldova”, codul: 11.817.08.82 A, director de proiect:  academician AŞM, prof. 

univ., dr. hab. Belostecinic Grigore. 

 „Optimizarea politicilor de creştere economică în procesul integrării Republicii Moldova 

în Uniunea Europeană”, codul: 11.817.08.81 A, director de proiect: prof. univ., dr. hab. 

Chistruga Boris. 

 „Modele de evaluare şi dezvoltare a competitivităţii Republicii Moldova în contextul 

proceselor de globalizare şi integrare europeană”, codul: 12.840.18.05 A, director de 

proiect: conf. cercet. dr. Guţu Corneliu.  

 „Proiectarea întreprinderilor  autohtone  în lanţuri valorice globale de producere, 

distribuţie şi servicii bazate pe specializarea funcţională în condiţiile noii globalizări”, 
codul: 12.840.18.02 A, director de proiect:  prof. univ., dr. hab. Chistruga Boris. 

 „Evaluarea performanţei inovaţionale ale întreprinderilor din Republica Moldova – 

inno barometru 2013”, codul: 13.124.18.172 T, director de proiect:  conf. univ., dr. Hârbu 

Eduard. 

 
  În anul 2013 s-au elaborat un șir de proiecte de inițiativă, lista acestor proiecte este 

redată mai jos. 

 

Tabelul 10.Proiecte de inițiativă elaborate în cadrul ASEM în anul 2013 
 

Denumirea proiectului 
Executanţi 

Termenul 

executării 
Beneficiar 

1. Tendinţe de dezvoltare a turismului 

balnear în Republica Moldova 

Catedra ”Turism și servicii 

hoteliere” 

Conducător ştiinţific: 

Elena Turcov, dr. hab., 

prof.univ. 

2013 ASEM 

2. Studierea aspectelor metodologice, 

teoretice şi practico-ştiinţifice a 

majorării nivelului calităţii, 

optimizării gamei sortimentale şi 

îmbunătăţirii proprietăţilor 

consumiste a mărfurilor autohtone 

de larg consum produse şi 

Catedra „Merceologie, comerţ 

și alimentație publică” 

Conducător ştiinţific:  

Mihai Cernavca, dr.,  conf. 

univ.  

2013 ASEM 
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Denumirea proiectului 
Executanţi 

Termenul 

executării 
Beneficiar 

comercializate în Republica 

Moldova 

3. Cоциальная стратификация 

восточно-европейского 

пограничья: специфика и 

проблемы развития среднего 

класса 

Catedra „Teorie şi Politici 

Economice” 

Conducător ştiinţific:  

Olga Sorocean, dr. hab.,  

                         prof. univ. 

2013 ASEM 

4. Probleme privind tranziţia la 

standardele naţionale (II) şi 

internaţionale de raportare financiară 

Catedra „Contabilitate” 

Conducător ştiinţific: 

Alexandru Nederiţa, dr.              

hab., prof. univ.  

 

2013 
ASEM 

5. Rolul investiţiilor în dezvoltarea 

economiei cunoaşterii 

Catedra „Investiţii şi pieţe de 

capital” 

Conducător ştiinţific:  

Rodica Hîncu, dr. hab., prof. 

univ. 

2013 ASEM 

6. Reforma judiciară – tendinţe şi 

strategii de implementare 

Catedra „Drept privat” 

Conducător ştiinţific: Evlampie 

Donos, dr., conf. univ. 

2013 ASEM 

7. Cercetarea unor probleme actuale ale 

matematicii teoretice şi applicative: 

utilizarea structurilor topologice la 

studierea unor sisteme algebrice; 

cercetarea şi elaborarea algoritmilor 

pentru rezolvarea unor probleme 

tehnice şi economice la calculator 

Catedra „Matematică” 

Conducător ştiinţific:  

Ion Bunu, dr. hab.,  

prof. univ. 

 

2013 ASEM 

8. Utilizarea metodologilor  statistice 

internaţionale şi aplicarea modelelor  

econometrice în analiza socio-

economică a Republicii Moldova       

Etape: Analiza şi predicţia seriilor 

cronologice; Măsurarea statistică a 

unor aspecte social-economice la 

macronivel în Republica Moldova 

 

 

Catedra „Statistică şi previziune 

economică” 

Conducător ştiinţific:  

Ion Pârţachi dr.,  prof.univ.  

 

2013 ASEM 

9. Dezvoltarea sistemului financiar şi 

contribuţia acestuia la dezvoltarea 

economiei Republicii Moldova 

Catedra „Finanţe şi asigurări” 

Conducător științific: Ludmila 

Cobzari,  dr. hab., prof.univ.  

N. Botnari,  dr.,conf.univ. 

E. Buşmachiu, dr. conf. univ. 

2013 ASEM 

10. Racordarea sistemului contabil 

naţional la cerintele IFRS 

Catedra „Contabilitate” 

Conducător științific:  

Lilia Grigoroi, dr., conf.univ.  

2013 ASEM 
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Denumirea proiectului 
Executanţi 

Termenul 

executării 
Beneficiar 

11. Probleme privind tranziţia la 

Standartele Naţionale de 

Contabilitate(II) şi Standartele 

Internaţionale de Raportare 

Financiară 

Catedra “Contabilitate şi audit” 

Conducător științific: 

Alexandru Nederiţa, dr.              

hab., prof. univ. 

2013 ASEM 

12. Probleme de comunicare 

economică şi didactică 

Catedra ”Comunicare 

economică şi didactică” 

Conducător ştiinţific:  

Raisa Borcoman, dr., prof. 

univ. 

2013 ASEM 

13. Paradigmele dezvoltării 

omului: aspectul gender 

Catedra „Teorie şi Politici 

Economice” 

Conducător științific: 

Nadejda Șîșcan, dr. hab., prof. 

univ. 

2013 ASEM 

14. Analiza și blocajele în calea 

spre economia cunoașterii în 

Republica Moldova  

Catedra „Teorie şi Politici 

Economice” 

Conducător științific: 

Eugenia Feuraș, dr. hab., prof. 

univ. 

2013 ASEM 

15. Fluxurile economice mondiale 

şi regionale în contextul globalizării 

şi informatizării 

Catedra ”Relații economice 

internaționale” 

Conducător științific: 

Zorina Șîșcan, dr. hab., prof. 

univ. 

2013 ASEM 

Pe parcursul anului 2013 ASEM a asigurat coordonarea cercetărilor economice din cadrul 

Programului de Stat „Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul 

economiei bazate pe cunoaştere, dezvoltării şi integrării regionale şi europene”. În calitate de 

coordonator ştiinţific al Programului de Stat  academicianul Grigore Belostecinic a coordonat cu 

succes cercetările aplicative din cadrul a 5  proiecte de cercetare efectuate de cadrele ştiinţifice şi 

universitare de la ASEM, Institutul Național de Cercetări Economice al AŞM, Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova, Universitate de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.  

 

 

10.5. Manifestări științifice. 

Un rol important în popularizarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice revine manifestărilor 

ştiinţifice, organizate în cadrul Academiei de Ştiinţe, altor instituţii din ţară şi din străinătate.  

În anul 2013, cadrele didactice, doctoranzii, competitorii şi masteranzii ASEM au participat la 

simpozioane, conferinţe, seminare şi mese rotunde, inclusiv manifestări ştiinţifice internaţionale – 

total 241. Totodată, ASEM a organizat în anul 2013 o serie de manifestări ştiinţifice conform 

Planului de mai jos, aprobat anterior de Senatul ASEM. 
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Tabelul 11. Manifestări științifice organizate în ASEM pe parcursul anului 2013 

 

Nr. 

d/o 
Termenii Statutul Denumirea  Organizatorii / persoana responsabilă 

1.  

27-28 

septembrie 

Conferinţă 

Ştiinţifică 

Internaţională 

Competitivitatea şi 

inovarea în 

economia cunoaşterii 

ASEM, INCE al Academiei Române, 

Prorector cu activitate ştiinţifică şi 

relaţii externe 

Guţu Corneliu, conf. cercet., dr. 

Tel.: 022 - 402  -705, 

e-mail: cgutu@ase.md; cce@ase.md 

2.  

octombrie 

 

 

Masa rotundă 

„Justiţia 

civilă în 

contextul 

integrării 

europene” 

organizat de 

Cercul 

Ştiinţific de 

drept penal 

Ziua Juristului 
marcată la ASEM” 

 

 

„Ziua justiţiei civile 

sărbătorită la 

ASEM” 

organizat de 

Cercul Ştiinţific de drept penal, 

Catedra Drept Public 

Conf.univ., dr. A. Armeanic  

t.402880 

 

Lect.sup.univ.  

Vasiloi Djulieta 

 

Asist.univ.mag.  

Codreanu Alina 

3.  

11 octombrie Masă rotundă 
Filosofia şi axiologia 

economică 

Ţurcan Galina  

022402773 

cfp@ase.md 

Chistrugă Ilarion 

022499887 

kistruga@mail.ru 

4.  

octombrie Masa rotundă 

Fluxurile economice 

mondiale şi 

regionale în 

contextul globalizării 

şi informatizării 

Zorina Şişcan, conf.univ.,dr.hab. 

0796 84 957 

zsiscan@ase.md 

5.  

noiembrie Masa rotundă 

Impozitarea 

veniturilor fizice şi 

juridice 

Cobzari Ludmila,dr.hab. 

Botnari Nadejda,  

Buşmachiu Eugenia 

Balaban Ecaterina 
 

 
10.6. Valorificarea activităților de cercetare. 

 

În anul 2013, activitatea de cercetare ştiinţifică şi inovaţională executată în cadrul ASEM, 

s-a axat pe realizarea a 15 teme de iniţiativă (cercetare ştiinţifică nefinanţată) şi 5 proiecte din 

sfera ştiinţei şi inovării, finanţate de la bugetul de stat. Suma totală de finanţare bugetară, în anul 

2013, a constituit 924,8 mii lei, pentru 5 proiecte aplicative, inclusiv 2  proiecte din cadrul 

Programului de stat în sumă de  300,0 mii lei. 

Indicatorii de activitate ai Academiei de Studii Economice din Moldova în anul  2013:  

mailto:cgutu@ase.md
mailto:cce@ase.md
mailto:cfp@ase.md
mailto:kistruga@mail.ru
mailto:zsiscan@ase.md
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În ASEM activează 338 de cadre ştiinţifico-didactice, dintre care 33 persoane deţin 

gradul ştiinţific de doctor habilitat şi 219 de persoane gradul de doctor în economie. Numărul 

total al doctoranzilor constituie 143 persoane. 

Rezultatele activităţii ştiinţifice, obţinute în anul 2013, sunt reflectate în 554 de lucrări 

publicate, inclusiv: 7 monografii, 8 manuale, 38 dicționare, lucrări metodice și didactice, 70 

articole din publicații periodice și seriale internaționale, 110 articole publicate în reviste 

naționale recenzate (B, C), 41 articole au fost publicate în culegeri, 268 materiale și teze ale 

comunicărilor la congrese și conferințe, 12 contribuții în site-uri web. 

Revistele științifice ale ASEM acreditate de CNAA (categoria B și C respectiv), pentru 

anul 2013, sunt Economica (Nr. 1 (83)/2013, Nr. 2 (84)/2013, Nr. 3 (85)/2013, Nr. 4 (86)/2013) 

și Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei   (Nr. 1 (11) / 2013 și Nr. 2 (11) /2013). 

Anul 2013 sumează și o listă de publicații reprezentative ca manuale, note de curs, monografii 

etc. (Anexa 1).  

În 2013 ASEM a implementat 3 proiecte TEMPUS V şi a câştigat 3 proiecte TEMPUS V, 

dintre care la 1 proiect este coordonator naţional.  

Pe parcursul anului 2013 cadrele didactice, studenţii şi doctoranzii ASEM au beneficiat 

de mobilitate academică în cadrul a 2 proiecte ERASMUS MUNDUS.  

Pe parcursul anului curent cadrele didactice, doctoranzi şi competitorii ASEM au avut 

peste 280 de participări la conferinţe, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice, inclusiv 

evenimente ştiinţifice internaţionale, care au avut loc în România, Franţa, Italia, Cehia, Grecia, 

Polonia, Bulgaria, Rusia, Ucraina. Peste 450 de masteranzi şi studenţi ASEM au participat la 

Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători (ediţia XI). În cadrul catedrelor activează 28 

cercuri ştiinţifice studenţeşti, în care sunt antrenaţi 750 de studenţi.  

În anul 2013, cu contribuţia catedrelor şi a altor subdiviziuni ale ASEM, au fost 

organizate 19 manifestări ştiinţifice cu participare internaţională şi naţională. printre care putem 

menţiona următoarele conferinţe ştiinţifice internaţionale: „60 de ani de învăţământ economic 

superior în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic”, 

septembrie 2013, ”Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării”, mai 

2013,  Simpozionul Știinţific al Tinerilor Cercetători, aprilie 2013. 

În cadrul ASEM au activat 6 consilii ştiinţifice specializate cu drept de examinare a 

tezelor de doctor în ştiinţe economice şi 7 seminare ştiinţifice de profil. Pe parcursul anului 

cadrele didactice şi doctoranzii ASEM au susţinut o teză de doctor habilitat şi 4 teze de doctor.  

Printre rezultatele obţinute cu valoare teoretică şi aplicativă semnificativă din cadrul 

proiectelor nominalizate, menţionăm:  

 a fost efectuată poziționarea Republicii Moldova în dinamica regională a dezvoltării 

economiei bazate pe cunoaștere; 

 a fost constatată o tendință generală de îmbunătățire a aprecierilor și poziției Republicii 

Moldova în clasamentele internaţionale după indicatorii ce determină dezvoltarea și 

implementarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale, o îmbunătățire parţială a 

celor care țin de regimul instituţional și stimulente economice, și o înrăutățire a pozițiilor 

deținute după indicatorii ce țin de educație, inovare și transfer tehnologic; 

 au fost identificate direcțiilor de dezvoltare economică în Republica Moldova ce ar 

facilita încadrarea întreprinderilor autohtone în lanţurile valorice globale, au fost 

specificate etapele în procesul creării brandurilor globale;   
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 au fost identificaţi factorii ce condiționează participarea firmelor autohtone în reţelele de 

offshoring internațional, elaborate recomandările privind integrarea întreprinderilor 

autohtone în reţelele (valorice) globale de producere: industria confecțiilor și IT. 

 a fost evaluat nivelul competitivităţii globale a Republicii Moldova în context mondial și 

regional pentru anul 2013; 

 au fost chestionate cele mai reprezentative întreprinderi şi au fost definite impedimentele 

majore de dezvoltare durabilă a sectorului real al economiei, determinată incidenţa 

factorilor cu impact negativ în derularea afacerilor în 2013 comparativ cu anii 2012-2010; 

 a fost determinată competitivitatea potențialului de export după nivelul intensității 

tehnologice al produselor exportate pentru anii 2010-2013 după metodologia şi 

clasificarea UNCTAD.  

 au fost identificate avantajele comparative existente ale Republicii Moldova, prin analiza 

structurii exporturilor (indicelui de concentrare) și identificarea oportunităților de 

respecializare a exporturilor Republicii Moldova; 

 au fost identificate produsele cu o valoare adăugată înaltă, în care urmează să se 

specializeze Republica Moldova pentru a spori volumul exportului și contribuția acestuia 

la creșterea economică;  

 au fost identificate condițiile pentru apariția unui mediu de afaceri inovativ în Republica 

Moldova – drept  fundament de creare a produselor cu valoare adăugată sporită;  

 a fost determinat impactul inovaţiilor asupra creşterii economice a Republicii Moldova; 

 au fost identificate beneficiile obținute de companiile din țările emergente și a Republicii 

Moldova integrate în lanțurile valorice globale, precum și determinarea impactului 

acestor companii asupra creșterii economice în țările gazdă; 

 a fost elaborat conceptul de offshoring internațional (outsourcing intra-firmă). 

 au fost identificarea direcțiilor de dezvoltare economică în Republica Moldova ce ar 

facilita încadrarea întreprinderilor autohtone în lanţurile valorice globale; 

 au fost specificate etapele în procesul creării brandurilor globale şi identificate factorii ce 

condiționează participarea firmelor autohtone în reţelele de offshoring internațional; 

 au fost elaborate recomandări privind integrarea întreprinderilor autohtone în reţelele 

(valorice) globale de producere: industria confecțiilor și IT; 

 a fost elaborată baza de date statistice naţionale cu indicatori privind performanța 

inovațională în Republica Moldova; 

 

Pe parcursul anului 2013, activitatea de cercetare ştiinţifică executată în cadrul ASEM a 

constat din 5 proiecte, finanţate de la bugetul de stat cu o suma totală de 924,8 mii lei şi  15 teme 

de iniţiativă. 

 

10.7. Volumul activităților de cercetare pe facultăți. 

 Activitatea de cercetare ştiinţifică pe facultăţi se prezintă mai jos. 

 

Facultatea ”Business și Administrarea Afacerilor” 

În anul universitar 2013 – 2014, 14 profesori din carul facultăţii au fost abilitaţi în calitate de 

conducători (consultanţi) ştiinţifici.  
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 Tabelul 12. Lista conducători (consultanţilor) ştiinţifici abilitaţi - 

profesori la  facultatea BAA 

Nr. 

d/o  
Numele, prenumele conducătorului 

(consultantului) ştiinţific 
Abilitare 

 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate  

1.  Bilaş Ludmila, dr., conf.univ. 25 decembrie 2006, nr.725 

2.  Cojocaru Vadim, dr., prof.univ. 5 octombrie 2011, nr.1203 

3.  Cotelnic Ala, dr. hab., prof.univ. 5 octombrie 2011, nr.1204 

4.  Covaş Lilia, dr., conf.univ. 20 decembrie 2007, nr.841 

5.  Paladi Ion, dr. Hab., prof. univ. 17 aprilie 2008, nr. 873 

6.  Parfentiev Ala, dr., conf.univ. 18 martie 2010, nr.1041 

7.  Portărescu Serghei, dr., conf.univ. 17 decembrie 2009, nr.1008 

8.  Sârbu Ion, dr. hab., prof.univ. 5 octombrie 2011, nr.1205 

9.  Solcan Angela, dr., conf.univ. 5 octombrie 2011, nr.1209 

10.  Turcova Elena, dr. hab., prof.univ. 5 octombrie 2011, nr.1206 

11.  Ţurcanu Gheorghe, dr., conf.univ. 18 martie 2010, nr.1042 

521.04. Marketing  și logistică  

12.  Belostecinic Grigore, dr. hab., prof. univ. 5 octombrie 2011, nr.1210 

13.  Căun Victor, dr., prof.univ. 31 octombrie 2005, nr.98 

14.  Savciuc Oxana, dr., conf.univ. 17 decembrie 2009, nr.1009 

 

Conform datelor, 1 ianuarie 2014, în cadrul ASEM  îşi făceau studiile la specialitatea  : 

- 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate - 34 doctoranzi, inclusiv 6 

cetăţeni străini, și 1 post doctorand; 

- 521.04. Marketing şi logistică - 13 doctoranzi.  

 

Pe parcursul anului universitar au fost susținute și confirmate 5 teze de doctor în economie:  

1. Modalităţi de perfecţionare a managementului negocierilor (în companiile de comerţ 

din Republica Moldova) 

Autor: Şargu Lilia 

Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură) 

Conducător ştiinţific:Vadim Cojocaru, prof.univ., dr., ASEM 

Teza a fost susţinută pe 29 noiembrie 2013 în CSS şi aprobată de CNAA pe 13 februarie 2014 

 

2. Implicaţii manageriale în sporirea competitivităţii băncilor comerciale 

Autor: Croitoru Aliona 

Specialitatea:  08.00.05 - Economie şi management (în ramură) 

Conducător ştiinţific: Andrei Popa, conf.univ., dr. hab., ASEM 

Teza a fost susţinută pe 29 noiembrie 2013 în CSS şi aprobată de CNAA pe 13 februarie 2014 

 

3. Globalizarea şi competitivitatea economică: evoluţii şi tendinţe 

http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.06/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.06/
http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080005/
http://www.cnaa.md/person/2873/
http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080005/
http://www.cnaa.md/person/7310/
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Autor: Awad Sami 

Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică 

Conducător ştiinţific: Grigore Belostecinic, doctor habilitat, profesor universitar, ASEM 

Teza a fost susţinută pe 20 decembrie 2013 în CSS şi aprobată de CNAA pe 10 aprilie 2014 

 

4. Managementul riscului de mediu: probleme şi tendinţe 

Autor: Raboşapca Irina 

Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură) 

Conducător ştiinţific: Angela Solcan,doctor, conferenţiar universitar, ASEM 

Teza a fost susţinută pe 20 decembrie 2013 în CSS și aprobată de CNAA pe 13 februarie 2014 

 

5. Strategia inovaţională de marketing ca premisă pentru optimizarea activităţii 

bibliotecii ştiinţifice 

Autor: Railean Elena 

Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică 

Conducător ştiinţific: Oxana Savciuc,doctor, conferenţiar universitar, ASEM 

Teza a fost susţinută pe 28 februarie 2014 în CSS şi aprobată de CNAA pe 10 aprilie 2014 

 

 

Activitatea Seminarului Ştiinţific de Profil 

16 profesorii de la facultate sunt membrii al Seminarului Ştiinţific de Profil ”Managementul şi 

marketingul în economia contemporană” din cadrul Academiei de Studii Economice din 

Moldova. Seminarul include specialitățile 08.00.05 Economie și management (în ramură) și 

08.00.06 Marketing și logistică. Președintele seminarului: Prof. univ. Ala Cotelnic, 

vicepreședinte: conf. univ. Oxana Savciuc, secretar științific dr. conf.  Igor Melnic. 

 

Profilul Științific Business și Administrarea 

58 de profesori de la facultate sunt membrii sunt implicate în activitatea profilul științific 

Business și Administrarea (coordonator: prof. univ., dr. hab. In Paladi).  

 

Programe/proiecte de cercetare 

Profesorii de la catedrele Management și Marketing și logistică participă la realizarea mai multor  

proiecte de cercetare: 

- 11.817.08.82A ”Economia bazată pe cunoaștere ca factor de creștere a 

competitivității economice a Republicii Moldova” (Direcția strategică ”Cercetări 

științifice aplicative în domeniul valorificării resurselor umane, natural și informaționale 

pentru dezvoltarea durabilă a economiei țării”) – director de proiect prof. univ. G. 

Belostecinic, prof. univ. Cotelnic Ala, Zamaru Victor, dr. Savciuc Oxana, Saharneanu 

Liliana. Proiectul finisează în 2014. 

- 11.840.18.045A ”Modele de evaluare și dezvoltare a competitivității Republicii 

Moldova în contextul proceselor de globalizare și integrare”  prof. univ. G. 

Belostecinic, prof. univ. Cotelnic Ala, Melnic Igor, dr. Proiectul finisează în  2013. 

În cadrul temelor  de cercetare  realizate de catedre: 

- ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management și sporirea competitivității 

agenților economici” - cat. Management, conducător științific dr., conf. G. Țurcanu; 

http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080006/
http://www.cnaa.md/person/2986/
http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080005/
http://www.cnaa.md/person/4726/
http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080006/
http://www.cnaa.md/person/7372/
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- ”Dezvoltarea intensivă a marketingului în întreprinderile comerciale și sfera non-

profit” - cat. Marketing și Logistică , conducător științific dr., conf. O. Savciuc; 

- ”Tendințe de dezvoltare a turismului balnear în Republica Moldova” - cat. Turism și 

Servicii Hoteliere, conducător științific prof. univ. E. Turcov; 

- ”Studierea aspectelor metodologie , teoretice și practico-științifice a majorării 

nivelului calității, optimizării gamei sortimentale și îmbunătățirii proprietăților 

consumiste ale mărfurilor autohtone de larg consum produse  și comercializate în 

Republica Moldova ” - cat. Merceologie și comerț, conducător științific dr., conf. M. 

Cernavca 

 au fost publicate articole științifice în reviste ”Economica”, ”Academos”, Analele ASEM, 

Review of management,  Braşov, România, etc. etc. 

Profesorii facultăţii de la catedrele facultății  au fost antrenaţi în predarea cursurilor şi 

conducerea tezelor de masterat. 

La facultate activează mai multe cercuri științifice studențești, ca: ”Marketer”, catedra de 

Marketing și Logistică, condus de conf. univ. I Macari; ”Calitatea mărfurilor”, catedra 

Merceologie și comerț,  conducător conf. univ. I. Panfil, ”Tursim”, catedra TSH, conducător, 

lector sup. L. Rusu. 

Tabelul 13. Programul de activitate al cercurilor  ştiinţifice studenţești (2013-2014) 

 

Nr 
Tematica 

Termenul 

de realizare 

Forma de 

organizare 

 Marketer   

1. 1

. 

Publicitatea – mijloc important de motivare a consumatorului 

să reacţioneze / Cu participarea d-nei. Nicolenco Cristina - 

director creativ ai  agenţiei de publicitate  MEDIA GRUP 

31.10.13 

Dezbateri 

2. 2

. 

Poziţionarea şi cum să ocupi un loc de frunte  în mintea 

consumatorilor / Cu participarea dl. Stipanov Mihai  –    

Manager al companiei „Focus Marketing”. 

22.11.13 

Masă rotundă 

3. 3

. 

Strategii de creare, cucerire şi dezvoltare a pieţelor de desfacere 

/ Cu participarea dl. M. Stipanov  – Manager General al 

companiei „FOCUS MARKETING” 

10.12.13 Dezbateri 

4. 4

. 

Cum să cucereşti o nişă de piaţă şi să fii competitiv / Cu 

participarea d-lui D. Bărbulescu – Marketing - director „Efes 

Vitanta Breveri Moldova” 

21.02.14 

Dezbateri 

5. 5

. 

Motivarea şi focusarea – factori importanţi de creare/cucerire şi 

dominare a pieţii de desfacere / Cu participarea dnei. Irina 

Frunze – directorul departamentului de marketing MOLDCELL 

21.03.14 

Masă rotundă 

6.  Cum să activezi alături de rechini  şi să devii lider / Cu 

participarea d-lui Alexei Munteanu - marketing – director 

comercial al companiei  STARNET 

25.04.14 

Dezbateri 

 Tursim   

7.  Valorificarea şi promovarea turismului rural, ecologic şi 

cultural în Republica Moldova 

11.03.2014 Seminar 

8.  Turismul şi dezvoltarea durabilă. Tendinţe actuale. 15.04.2014 Seminar 

9.  Analiza ofertei de cazare şi alimentaţie în Republica Moldova 13.05.2014 Masă rotundă 

 



69 

 

Manifestări ştiinţifice şi stagii peste hotare 

Cadrele didactice ale facultăţii sunt implicate în organizarea  numeroaselor manifestări ştiinţifice 

naţionale sau internaţionale, atât în calitate de reprezentaţi ai corpului academic al 

facultăţii/ASEM, cât şi de membri ai unor prestigioase asociaţii sau organizaţii ştiinţifice şi 

profesionale.  

În anul universitar 2013-2014 în cadrul facultății au fost organizate mai multe manifestări 

științifice atât cu participarea profesorilor, cât şi studenţilor. 

 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ "60 de ani de învățământ 

economic superior în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres 

economic" 

În perioada 27 - 28 septembrie 2013  la ASEM a fost organizată Conferinţa Ştiinţifică 

Internaţională "60 de ani de învățământ economic superior în Republica Moldova: prin inovare 

și competitivitate spre progres economic", în cadrul Facultăţii BAA şi-a desfăşurat lucrările 

secţiunea ”Inovarea și competitivitatea ca factor de creștere economică”, în lucrările acesteia 

au participat cca. 55 profesorii facultăţii, invitaţii de la alte universităţi din ţară, cât şi peste 

hotare. 

 

MASĂ ROTUNDĂ ”Making collabotarion count” 

Masa rotundă a fost dedicată Zilei mondiale a calității și organizată  de catedra de Management 

și  cea de Merceologie, Comerț și Alimentație Publică pe data de 14 noiembrie 2013. În cadrul 

mesei rotunde am fost prezentate 7 comunicări.  Numărul de participanți - 35 profesori, studenți, 

manageri. (Anexa 8). 

 

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC ”Ajustarea politicilor de marketing ale întreprinderilor 

din perspectiva protecției drepturilor consumatorilor” 

6 martie 2014 în cadrul catedrei Marketing și logistică a fost organizat Simpozionul științific cu 

genericul „Ajustarea politicilor de marketing ale întreprinderilor din perspectiva protecţiei 

drepturilor consumatorilor” la care a participat directorul APDCM Cuzimuc Al., decanul 

facultății Solcan Angela, conf.univ.,dr., membrii catedrei și reprezentanți din rîndul studenților. 

În context au fost prezentate trei comunicări științifice și s-au făcut dezbateri aprinse pe marginea 

subiectelor abordate. Programa se anexează (Anexa9). 

 

CONFERINŢA NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ  

 ”STRATEGII ŞI POLITICI DE MANAGEMENT ÎN ECONOMIA 

CONTEMPORANĂ”, ed. a 3-a  

Conferinţa națională cu participare internațională Ştiinţifică Internaţională ”STRATEGII ŞI 

POLITICI DE MANAGEMENT ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ” ed. a 3-a)  a fost 

organizată de Facultatea de Business și Administrarea Afacerilor  și catedra Management în 

perioada 28- 29 martie 2014. Conferința și-a propus să asigure un larg schimb de experiență între 

specialiști din diferite domenii privind elaborarea și dezvoltarea unor strategii și politici de 

management pentru organizațiilor din Republica Moldova în contextul integrării țării noastre în 

Uniunea Europeană.  

Lucrările conferinței s-au  desfășurat în 2 secțiuni:  

- Strategii manageriale în economia concurențială 

- Dezvoltarea spiritului antreprenorial  
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Conferința a fost inclusă în Planul manifestărilor ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice 

din Moldova preconizate pentru anul 2014.  

Comunicările științifice prezentate de participanți  au fost publicate în lucrarea: ”STRATEGII ŞI 

POLITICI DE MANAGEMENT ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ”, 28 – 29 mar. 2014 – 

Ed. a 3-a. – Chișinău: ASEM, 2014. – 244 p. Total – 85 comunicări. 

În lucrările conferinței au fost implicate cercetători din 6 țări: 

- Republica Moldova:  ASEM, UTM, Universitatea de Stat ”B.P. Hașdeu” din or. Cahul,  

Universitatea de Stat „A. Russo” din or. Bălţi,  ULIM, US Comrat, UCCM;  

- România: Universitatea Valahia, Târgoviște; Universitatea din București; Universitatea 

creștină Dimitrie Cantemir, București; Universitatea Tomism Constanța; Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza Iași; 

- Bielorusia:  Белорусский государственный экономический университет;  

- Ucraina: Донецкий национальный университет; Херсонский национальный 

технический университет; Государственный химико  Технологический 

университет, Днепропетровск; КНЭУ имени Вадима Гетьмана, Киев; 

Государственная аграрная академия, Полтава;  Криворожский национальный 

университет;  Львовская политехника, Львов;  Запорожская государственная 

инженерная академия; Приазовский государственный технический университет; 

Национальный университет Киево-Могилянская академия; 

- Rusia: Кубанского  Государственного Университета, Краснодар;  

- Franța: facultatea Jean Monnet, Paris Sud XI.  

 

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL AL TINERILOR CERCETĂTORI, Ediţia a XII-a, 

ASEM 

 

În perioada 3 - 4 aprilie 2014, a avut loc Simpozionul  Ştiinţific al Tinerilor  Cercetători 

ASEM-2014  (Ediţia a XII-a) (simpozion anual de comunicări ştiinţifice studenţeşti). Studenţii 

au avut posibilitatea de-a se înscrie la una din următoarele  5 secţiuni: 

- Managementul în economia contemporană; 

- Noi abordări și aplicații ale marketingului; 

- Turism şi servicii hoteliere,  

- Analiza pieţei, sortimentului şi calităţii mărfurilor de larg consum, 

- Proprietatea Intelectuală – instrument pentru dezvoltarea afacerii 

 

În total la Simpozion au participat 141 de studenţi şi au fost prezentate 82 de lucrări ştiinţifice (în 

anul univ. 2012 – 2013 numărul acestora era de 130 de studenți și respectiv 84 comunicări). La 

Simpozion au participat atît studenții de la ASEM, cît și cei de la Universitatea de Stat din 

Comrat, UTM, UCCM, Colegiul de comerț. Tuturor participanţilor li s-a acordat diplome de 

participare, studenţii care au prezentat lucrări originale și interesante au fost premiaţi cu cărţi, iar 

tezele comunicărilor vor fi publicate în lucrarea  ”Simpozionul științific al tinerilor cercetători ” 

ed. a XII-a.  

 

Secţiunea MANAGEMENTUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ: 15 lucrări ştiinţifice, 24 

de participanţi.  

Diplomă de Gradul I: 

- Borta Ana, BA 138: „Rolul comunicării eficace în cadrul întreprinderii”. 
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Diplomă de gradul II:  

- Ostrovschii Andrei, EG  121: „Disfuncționalitățile mediului de afaceri din Republica 

Moldova la etapa actuală”  

- Dimitroglo Maria - Universitatea de Stat din Comrat: „Влияние гендерного фактора на 

формирование стилей руководства в поведенческих стратегиях предпринимателей – 

руководителей”. 

Diplomă de gradul III:  

- Lungu Natalia, BA 131: „Abordarea comparativă a profilului întreprinzătorului autohton 

în perioada ante și post-criză economici și financiară internațională”;  

-  Godorogea Dumitru, BA 119: „Planificarea costurilor in construcții, in baza materialelor 

IM 5AQ Invest SRL”  

- Ivanșcenco Iulia, BA 11K: „Мотивационный менеджмент как фактор повышения 

эффективности управления”. 

 

Secţiunea: PROPRIETATEA INTELECTUALĂ – INSTRUMENT PENTRU 

DEZVOLTAREA AFACERII: 5 lucrări ştiinţifice, 43 de participanţi. 

 

Diplomă de Gradul I: 

- Tverdohleb Sabina, MPI 131: ”Creativitatea la locul de muncă” 

 

Diplomă de gradul II:  

- Cojocaru Igor, MPI 131: ”Creativitatea la locul de muncă”  

- Trocinel Ludmila, MPI 131, Tomșa Elena, MPI 131: ”Progresul tehnico-științific și 

efectele acestuia în contextul dezvoltării durabile”. 

 

Diplomă de gradul III:  
- Beregoi Maria și Filat Cristina, MPI 131: ”Creativitatea și educația – performanță în 

educație”  

- Chistruga Mihaela și Burlacu Snejana, MPI 131: ”Invențiile secolului XX și sec. XXI”. 

 

În calitate de partener  care a  oferit premii speciale a fost AGEPI.  

 

Secţiunea NOI ABORDĂRI ȘI APLICAȚII ALE MARKETINGULUI: 26 lucrări ştiinţifice, 36 

de participanţi. 

Diplomă de Gradul I:  

- Bujala Elvira,Cospormac Nicoleta MKL 112, Marian Daria, Radu Mihaela MKL113: 

„Cercetarea privind perceperea drepturilor consumatorilor de către student” 

cond. şt.: conf.univ., dr. Solomatin Ala 

- Vakarov Vladislav, Antoniu Alexandr, MKL 127: „Изучение отношения 

пользователей к ресурсам молднета” 

cond. şt.: conf.univ., dr. Zgherea Georgetta 

- GalușcaVeaceslav, Struc Andrei, MKL III, UTM: „ Percepţia studenţilor referitor la 

pregătirea profesională pe care o oferă mediul academic și modalitățile de gestionare a 

resurselor financiare disponibile, şi a timpului liber” 

cond. şt.: conf.univ., dr. Melnic Igor 
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b) deținători de Diplomă de Gradul II: 

comunicările: 

 

Diplomă de Gradul II: 

- Panfil Cristina, FB-11G: „Politica de marketing bancar într-un mediu modern 

competitiv” 

cond. şt.: conf.univ., dr.  Cristafovici Profira 

- Harea Veronica, MKL 123: „Locuința proprie – vis sau realitate”   

cond. şt.: lector superior Rotaru Olesea 

- Jardan Ana, MKL 121: „Publicitatea on-line – ingredientul necesar în planul de 

promovare eficient” 

cond. şt.: lector superior Rotaru Olesea  

 

Secţiunea TURISM ŞI SERVICII HOTELIERE: 12 lucrări ştiinţifice, 16 participanţi. 

 

Diplomă de Gradul I:  

- Ursu Petru, T 123 

cond. şt.: conf. univ.,dr. Livandovschi R. 

- Ceban Evghenii, T 117 

cond. şt.: conf. univ.,dr. Livandovschi R. 

 

Diplomă de Gradul II:  

- Roşu Alexandra, T 122 

cond. şt.: lector sup. Rusu L. 

- Poperecinaia Jana,  T 117 

cond. şt.: conf. univ.,dr. Ţurcan Natalia 

 

Secţiunea ANALIZA PIEŢEI, SORTIMENTULUI ŞI CALITĂŢII MĂRFURILOR DE LARG 

CONSUM: 24 lucrări ştiinţifice, 22 participanți. 

  

Diplomă de Gradul I:  

- Chicu Tatiana, Cebotari Ana, TAP 121: „Controlul microbiologic al mediului 

înconjurător: analiza sanitară a aerului și a suprafețelor de contact cu produsele 

alimentare” 

 cond. şt.:   Calmâș V.Conf. univ., dr. 

- Badiu Ana,   TAP 121: „Calitatea ouălor comercializate de către producătorii autohtoni”  

cond. şt.::  Calmâș V.Conf. univ., dr. 

- Duhlicher Drăgălina, Duca Rodica, TAP 121 : „Modalități de identificare a falsificării 

uleiului de măsline extra-virgin” 

cond. şt.:   Calmâș V.Conf. univ., dr. 

Diplomă de Gradul II:  

- Pisaroglo Tatiana, TAP 121: „Determinarea sortimentului și calității  untului 

comercializat pe piața de consum a mun. Chișinău”,  

cond. şt.:   Fedorciucova S.Conf. univ., dr. 

- Podubnîi Mirela, TAP 131 : „Suplimentele alimentare: medicamente sau alimente?” 
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cond. şt.:   Handrabura A. Lector superior 

- Damaschin Mariana, MerC 112 : „Evaluarea calității și studierea  sortimentului de 

paltoane pentru dame”  

cond. şt.: Șpac Gh. Conf. univ., dr. 

 

TELECONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ A TINERILOR CERCETĂTORI  

"CREAREA SOCIETĂŢII CONŞTIINŢEI", ed. a III-a 

Teleconferinţă internaţională a tinerilor cercetători  a fost organizată de Academia de studii 

Economice a Moldovei, Academia Româno – Americană de științe şi arte, Los Angeles, Illinois 

State University, Chicago, Academia de studii economice din Bucureşti, Universitatea “Vasile 

Alecsandri” din Bacău, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, Academia de muzică “Gh. Dima” 

din Cluj-Napoca în perioada  11-12 aprilie 2014. 

Coordonator - Dumitru TODOROI, Prof. dr. hab., m. c. ARA, Preşedinte (Chişinău). 

 

 

Pe parcursul anului universitar 2012-2013, colaboratorii Facultăţii Business şi Administrarea 

Afacerilor  au efectuat stagii de perfecţionare, participări la conferințe după cum urmează: 

Tabelul 14. Participarea la congrese, simpozioane,seminare științifice, mese rotunde a 

cadrelor didactice 

 Tema evenimentului  Instituția organizatore, 

orașul, țara,  

data desfășurării  

Autorul comunicării 

1.  Conferinţă Ştiinţifică Internaţională «60 de ani de 

învăţământ economic superior în Republica 

Moldova: prin inovare şi competitivitate spre 

progres economic»,  

ASEM, Chișinău,  27 - 

28 septembrie 2013 

Savciuc Oxana, 

conf.univ.,dr., șef 

catedră, 

 

2.  Masa rotundă ”Inserţia pe piaţa muncii a 

absolvenţilor ASEM şi promovarea relaţiilor de 

parteneriat cu angajatorii din R.M.” 

ASEM, Bl. A, Sala 

Senatului, 12 decembrie 

2013/  19 decembrie 

2013/ 30 ianuarie 2014/ 

Savciuc Oxana, 

conf.univ.,dr., șef 

catedră, moderator 

 

3.  Masa rotundă ”Inserţia pe piaţa muncii a 

absolvenţilor ASEM şi promovarea relaţiilor de 

parteneriat cu angajatorii din R.M.” 

ASEM, Bl. A, Sala 

Senatului, 12 decembrie 

2013/  19 decembrie 

2013/ 30 ianuarie 2014/ 

Belostecinic Gr. 

Rectorul ASEM 

Prof. univ., dr. hab. 

Acad. al A.Ş.M. 

moderator 

4.  Conferinţă Ştiinţifică Internaţională «60 de ani de 

învăţământ economic superior în Republica 

Moldova: prin inovare şi competitivitate spre 

progres economic»,  

ASEM, Chișinău,  27 - 

28 septembrie 2013 

Kovaliova E. asist.univ. 

5.  Conferinţă Ştiinţifică Internaţională «60 de ani de 

învăţământ economic superior în Republica 

Moldova: prin inovare şi competitivitate spre 

progres economic»,  

ASEM, Chișinău,  27 - 

28 septembrie 2013 

Grosu V.  

lect.sup.,dr. 

6.  Conferinţă Ştiinţifică Internaţională «60 de ani de 

învăţământ economic superior în Republica 

Moldova: prin inovare şi competitivitate spre 

ASEM, Chișinău,  27 - 

28 septembrie 2013 

Belostecinic Gr. 

Rectorul ASEM 

Prof. univ., dr. hab. 
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progres economic»,  Acad. al A.Ş.M. 

7.  Conferinţă Ştiinţifică Internaţională «60 de ani de 

învăţământ economic superior în Republica 

Moldova: prin inovare şi competitivitate spre 

progres economic»,  

ASEM, Chișinău,  27 - 

28 septembrie 2013 

Melnic Igor, 

Conf.univ.,dr.  

 

8.  Simpozionului științific internațional ”Agricultura 

Modernă – Realizări și Perspective” consacrat 

aniversării a 80 de ani de la înființarea 

Universității Agrare de Stat din Moldova 

UASM, Chișinău, 

septembrie 2013 

Rapcea Vitalie, 

Lect.sup. 

9.  Conferința științifică internațională ”Sisteme de 

transport și logistică”  

Academia de Transport, 

Informatică și 

Comunicații, Chișinău, 

decembrie 2013 

Rapcea Vitalie, 

Lect.sup. 

10.  Conferinţă Ştiinţifică Internaţională «60 de ani de 

învăţământ economic superior în Republica 

Moldova: prin inovare şi competitivitate spre 

progres economic»,  

ASEM, Chișinău,  27 - 

28 septembrie 2013 

Golovco Vasile, 

Lect.sup. 

Faina Ivan , Lect.univ. 

CHIRIAC L., Lect.sup. 

, dr.  

ROTARU O., Lect.sup. 

Rapcea Vitalie, 

Lect.sup. 

11.  Conferinţa Internaţională „Promovarea egalității 

de șanse în educaţie şi cultură: rolul 

bibliotecilor”,  

ASEM,12 decembrie 

2013 

Șișcan Ecaterina 

Lect.sup. 

Solcan Angela, dr. 

conf.   

12.  Simpozionul economic internațional ”Creșterea 

economică și stabilitatea financiară„. 

Chișinău, 27 iunie 2013 Belostecinic Gr. 

Rectorul ASEM 

Prof. univ., dr. hab. 

Acad. al A.Ş.M. 

13.  Conferința științifică „Creșterea economică 

calitativă: aspecte teoretice și practice”.  

Chișinău, ASEM, 27 

februarie, 2014. 

Grosu V.  

lect.sup.,dr. 

14.  Masa rotundă „Ajustarea politicilor de marketing 

ale întreprinderilor din perspectiva protecţiei 

drepturilor consumatorilor” ,  

catedra „Marketing şi 

Logistică” ASEM 

împreună cu ANPDC,  

06 martie 2014, 

Savciuc Oxana, 

conf.univ.,dr., șef 

catedră, moderator și 

comunicare 

Prezenți  membrii 

catedrei (15 persoane) 

15.  Masa rotundă „Ajustarea politicilor de marketing 

ale întreprinderilor din perspectiva protecţiei 

drepturilor consumatorilor” ,  

catedra „Marketing şi 

Logistică” ASEM 

împreună cu ANPDC,  

06 martie 2014, 

Tatiana Gaugaș 

Lect. sup. 

 

16.  Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători,  

 

ASEM, 4-5 aprilie 2014  Tatiana Gaugaș 

Lect. sup. 

 

17.  Conferinţa Internaţională „ÎN CĂUTAREA (RE) 

DEFINIRII AUTONOMIEI UNIVERSITARE”,  

UTM, 21-22 noiembrie 

2013 

Tatiana Gaugaș 

Lect.sup. 
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18.  Conferinţei Ştiinţifică Internaţională Jubiliară 

«Modalități de eficientizare a sistemului 

economico-financiar în scopul dezvoltării 

economice durabile a Republicii Moldova»  

Chișinău, USM,  01-02 

noiembrie 2013 

Kovaliova E.  

Lect. univ. 

19.  Conferinţei Ştiinţifică Internaţională Jubiliară 

«Modalități de eficientizare a sistemului 

economico-financiar în scopul dezvoltării 

economice durabile a Republicii Moldova»  

Chișinău, USM, 01-02 

noiembrie 2013 

Zgherea Georgeta 

Conf.univ.,dr. 

20.  Conferinţei Ştiinţifico-Practică Internaţională 

”Creșterea economică în condițiile globalizării”,  

Edița a VIII, INCE, 

Chișinău, 17-18 

octombrie 2013, 

Kovaliova E.  

Lect. univ. 

21.  Simpozionul internaţional al Tinerilor 

Cercetători, Ediția a XII-a,  

Chișinău, ASEM, 4-5 

aprilie 2014 

 

Kovaliova E.  

Lect. univ. 

22.  Conferinţa ştiinţifică internaţională: ”60 de ani de 

învăţământ economic superior în Republica 

Moldova: prin inovare şi competitivitate spre 

progres economic”. 

ASEM, Chişinău, 27-28 

septembrie 2013 

Turcov Elena, dr.hab., 

Prof. Univ. 

Livandovschi Roman, 

dr., conf. Univ. 

23.  I-ul Forum Hotelier din Republica Moldova Asociaţia Naţională a 

Hotelurilor şi 

Restaurantelor cu 

susţinerea proiectului 

USAID CEED II, 

Chişinău, Hotel 

”Codru”, 6 decembrie 

2013. 

Turcov Elena, dr.hab., 

Prof. Univ. 

24.  Conferinţa ştiinţifico-practică naţională cu 

participare internaţională ”Creşterea economică 

calitativă: Aspecte teoretice şi practice. 

 

ASEM, Chişinău,  

27 februarie 2014. 

MAXIM Vasile., dr., 

conf. univ;  

Turcov Elena dr. hab, 

prof. univ;  

Turcov Ana, drd., 

lector universitar. 

25.  Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători, 

Secţiunea tematică: I Doctoranzi, Secţiunea 2.1. 

Economie şi management în domeniul de 

activitate. 

ASEM, Chişinău, 

4-5 aprilie 2014 

Rusu Livia, drd., lector 

superior. 

26.  Conferința internațională ”În căutarea (re)definirii 

autonomiei universitare”.  

Chișinău, UTM, 21-22 

noiembrie 2013. 

Cotelnic A., dr. hab., 

prof. univ. 

27.  International scientific conference, 5th 

edition,World Economy and Globalization  

Constanța, România, 

Tomis” University of 

Constanța, 6-7 december 

2013. 

Croitoru A., dr., lect. 

28.  Conferința științifică internațională «Проблемы 

развития внешнеэкономических связей и 

привлечения иностранных инвестиций: 

Донецкий 

Национальный 

Университет, Ukraina.  

Țurcanu Gh., dr., conf. 

univ., 

Negru I., dr., conf. 
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региональный аспект», часть I, Донецк 2012, 

стр. 291-294. 

ianuarie 2014 univ., 

Rău A., drd, lect. sup. 

29.  Conferința științifică internațională  ”60 de ani de 

învățămînt economic în Republica Moldova: prin 

inovare și competitivitate spre progres economic” 

ASEM, 27-28 

septembrie 2013  

Paladi I., dr. hab., prof. 

univ., 

Bilaș L., dr., conf. 

univ., 

Parfentiev A., dr., conf. 

univ., 

Dorogaia I., dr., conf. 

univ., 

Șendrea M., dr., conf. 

univ., 

Buciușcan S., dr., conf. 

univ., 

Croitoru A., dr., lect. 

Cernat V., drd., lector 

Crețu M., lector 

 

Tabelul 15. Stagii peste hotare ale profesorilor Facultăţii Business şi Administrarea 

Afacerilor  

 

 Scopul vizitei  Numele, 

prenumele, 

gradul şi titlul 

ştiinţific 

Termenul 

deplasării 

Ţara, denumirea 

organizaţiei 

vizitate 

1.  Stagiu de documentare  în cadrul 

programului Tempus  SMGR Enhancing 

University Autonomy in Moldova 

(EUniAM) 530740-TEMPUS-1-2012-1-

DK 

Cotelnic Ala dr. 

hab., prof. univ. 

  University of 

Glasgow, 

Marea Britanie 

2.  Stagiu de documentare în cadrul 

programului Tempus  SMGR Enhancing 

University Autonomy in Moldova 

(EUniAM) 530740-TEMPUS-1-2012-1-

DK 

Cotelnic Ala dr. 

hab., prof. univ.  

 

  DK Universitatea 

Suedia  

3.  Stagiu de documentare în cadrul 

programului Tempus  SMGR Enhancing 

University Autonomy in Moldova 

(EUniAM) 530740-TEMPUS-1-2012-1-

DK 

Cotelnic Ala dr. 

hab., prof. univ. 

 Lituania 

4.  Stagiu de documentare în cadrul 

programului Tempus  SMGR Enhancing 

University Autonomy in Moldova 

(EUniAM) 530740-TEMPUS-1-2012-1-

DK 

Cotelnic Ala dr. 

hab., prof. univ. 

 Danemarca 

5.  Proiect Tempus Cotelnic Ala dr. 30.04 -2.05.14 Finlanda 
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hab., prof. univ. 

6.  Stagiu de perfecţionare în cadrul 

programului Tempus  Création réseau 

universités thématiques en  Sciences 

appliquées et Sciences économiques en 

Moldavie, 516597-Tempus 1-2011-1-FR,   

COTELNIC 

Ala dr. hab., 

prof. univ.,  

 

01-06.12.13, Universitatea din 

LUGO, Spania 

7.  Stagiu de perfecţionare în cadrul 

programului Tempus  Création réseau 

universités thématiques en  Sciences 

appliquées et Sciences économiques en 

Moldavie, 516597-Tempus 1-2011-1-FR 

Cotelnic Ala dr. 

hab., prof. univ. 

01-06 .12.13 Spania, 

Universitatea din 

LUGO 

8.  Stagiu de documentare  în cadrul 

programului TEMPUS  SMGR 

Enhancing University Autonomy in 

Moldova (EUniAM) 530740-TEMPUS-

1-2012-1-DK 

Belostecinic 

Grigore, dr. 

hab, prof., 

academ. 

7 - 12. 10.13 DK Universitatea 

Suedia 

9.  Stagiu de documentare  în cadrul 

programului Tempus SUCCSID 

Stihi Liudmila 

Dr. conf. univ.  

23 – 27.09.13 Marea Britanie 

Londra,  

Universitatea 

BUKS,  

10.  Participarea în cadrul programului 

Tempus SUCCSID 

Stihi Liudmila 

Dr. conf. univ.  

14 – 18.10.13   Ucraina, Harikov, 

Universitatea de 

economie 

11.  Participarea în cadrul programului 

Tempus SUCCSID 

Solcan Angela  

Dr. conf. univ.  

14 – 18.10.13   Ucraina, Harikov, 

Universitatea de 

economie 

12.  Program de instruire ”Privat Sector 

Growth” , in cadrul proiectului SIDA 

”Privat Sector Development” 

Stihi Liudmila 

Dr. conf. univ.  

11 - 29.11.13. Suedia,  

Stockholm 

13.  Participarea în cadrul programului 

Tempus  Création réseau universités 

thématiques en  Sciences appliquées et 

Sciences écono-miques en Moldavie, 

516597-Tempus 1-2011-1-FR 

Rău Andrei, 

lector sup. 

19 - 29.01.14    Franța, Rennes 

Agrocampus Ouest 

14.  Participarea în cadrul programului 

Tempus  Création réseau universités 

thématiques en  Sciences appliquées et 

Sciences écono-miques en Moldavie, 

516597-Tempus 1-2011-1-FR 

Zamaru Victor,  

lector univ. 

19 - 29.01.14    Franța, Rennes 

Agrocampus Ouest 

15.  Intensive training course on innovation 

management  (TEMPUS SUCSID 

Project)  

Stihi Liudmila 

Dr. conf. univ. 

27 – 31.01.14 Portugalia 

16.  Intensive training course on innovation 

management    (TEMPUS SUCSID 

Project)  

Dorogaia Irina 

Dr. conf.univ. 

27 – 31.01.14 Portugalia 

17.  Intensive training course on Solcan Angela  24 – 28.02.14   Franța, Université 
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entrepreneurship  (TEMPUS SUCSID 

Project)  

Dr. conf. univ.  Lumière Lyon 2 

18.  Intensive training course on 

entrepreneurship  (TEMPUS SUCSID 

Project) 

Covaș Lilia 

Dr. conf. univ.  

24 – 28.02.14   Franța, Université 

Lumière Lyon 2 

19.  Intensive training course on Start-Up 

Projects Business Planning (TEMPUS 

SUCSID Project) 

Solcan Angela  

Dr. conf. univ.  

17 – 21.03.14   Franța, Université 

Montpellier 2 

20.  Intensive training course on Start-Up 

Projects Business Planning (TEMPUS 

SUCSID Project) 

Stihi Liudmila 

Dr. conf. univ.  

17 – 21.03.14   Franța, Université 

Montpellier 2 

21.  Stagiu de documentare  în cadrul 

programului Tempus SUCCSID 

Stihi Liudmila 

Dr. conf. univ.  

23 – 27.04.14   Ucraina, Ternopol 

Universitatea 

Tehnica 

22.  Stagiu de documentare  în cadrul 

programului Tempus SUCCSID 

Covaș Lilia 

Dr. conf. univ.  

23 – 27.04.14   Ucraina, Ternopol 

Universitatea 

Tehnica 

23.  Intensive training course on leadership in 

start-up team (TEMPUS SUCSID 

Project) 

Stihi Liudmila 

Dr. conf. univ.  

18 – 24.05.14      Suedia, 

Stockholm, 

Royal Technical 

University (KTH)  

24.  Intensive training course on leadership in 

start-up team (TEMPUS SUCSID 

Project) 

Covaș Lilia 

Dr. conf. univ.  

18 – 24.05.14   Suedia, 

Stockholm, Royal 

Technical 

University (KTH) 

25.  Intensive training course on leadership in 

start-up team (TEMPUS SUCSID 

Project) 

Dorogaia Irina 

Dr. conf.univ. 

18 – 24.05.14   Suedia, 

Stockholm, 

Royal Technical 

University (KTH) 

26.  Stagiu de documentare  în cadrul 

programului TEMPUS  SMGR 

Enhancing University Autonomy in 

Moldova (EUniAM) 530740-TEMPUS-

1-2012-1-DK 

GAUGAŞ 

Tatiana, lect. 

sup. 

7 - 12. 10.13 Universitatea 

Suedia 

27.  Conferința științifică internațională 

"Трансформации национальных 

моделей экономического развития в 

условиях глобализации".  

Grosu Vladimir 

lect.sup.,dr. 

21-22.11.13  

 

Киев: Киевский 

национальный 

торгово-

экономический 

университет, 

28.  Conferinţei Științifico-practică 

Internaţională a studenților, doctoranzilor 

și tinerilor cercetători  «Shevchenkivska 

Vesna 2014 »,  

Kovaliova 

Elena 

Lect. univ. 

24-28.03.14 Ediția a XII-a, 

Kiev, Ucraina. 

29.  Întrunirea membrelor Reţelei UNITWIN Turcov Elena, 

dr. hab., Prof. 

Univ. 

12-14.12.13 Franţa, UNITWIN 

UNESCO. 
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Turcov Ana, 

lector 

universitar, drd. 

30.  A III Conferinţă Internaţională a reţelei 

UNITWIN UNESCO” Cultură, Turism, 

Dezvoltare” centrată pe Turism şi 

patrimoniul Gastronomic: Foodscapes, 

Regiuni Gastronomice, Turism 

Gastronoic. 

Membru al 

comitetului 

ştiinţific al 

Conferinţei, 

Turcov Elena, 

dr.hab., Prof. 

Univ. 

16-20.06.14 Barcelona 

(Catalonia, 

Spania), 

UNITWIN 

UNESCO 

 

Facultatea ”Finanțe” 

Doctorat  Cadrele didactice din cadrul facultăţii în 

marea lor majoritate sunt abilitaţi cu dreptul de conducători (consultanţi) ştiinţifici. 12 profesori 

din cadrul Facultăţii Finanţe sunt membri a Seminarului Ştiinţific de Profil „Aspecte teoretice şi 

practice ale domeniului financiar-bancar”.  

Conform datelor din tabel, în cadrul Facultăţii Finanţe 31 de persoane realizează studii de 

doctorat la specialitatea 522.01 - „Finanţe”.   

Tabelul 16. Numărul doctoranzilor şi competitorilor la catedrele de profil pentru anul de 

studii 2013-2014 

Catedra de profil  Doctoranzi   Competitori   Total   

Finanţe şi Asigurări  20  -  20  

Bănci şi Activitate Bancară  6  -  6  

Investiţii şi Pieţe de Capital  5  -  5  

Total  31  -  31  

  

Cercetările doctoranzilor se efectuează în corespundere cu direcţiile strategice din 

domeniul financiar. Toţi doctoranzii sunt activi şi responsabili în misiunea lor de cercetare, 

respectând prevederile Codului ştiinţei şi inovării, regulamentelor şi actelor normative privind 

cercetarea ştiinţifică. Majoritatea doctoranzilor se încadrează cu cercetările efectuate în termenii 

stabiliţi în planurile individuale ale doctoranzilor.   

Participările active ale doctoranzilor la manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale 

dovedesc nivelul de responsabilitate şi creativitate ale acestora.  

  

Programe/proiecte de cercetare  
Temele de cercetare în care au fost implicate cadrele didactice din cadrul facultăţii 

Finanţe:  

Tabelul 17. Proiecte în care au fost implicate cadrele didactice de la facultatea „Finanțe”  

Catedra  Tema de cercetare  Perioada   

Finanţe şi 

asigurări  

Dezvoltarea sistemului financiar şi contribuţia acestuia la 

dezvoltarea economiei Republicii Moldova  
2013 - 2014  

Investiţii şi  

Pieţe de Capital  

Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei cunoaşterii  Septembrie 

2012iunie 2013  
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Atractivitatea investiţională a economiei Republicii Moldova 

în contextul integrării europene  
Ianuarie 2014 – 

decembrie 2014  

  

Manifestări ştiinţifice, publicaţii ştiinţifice şi metodicio-didactice, stagii peste 

hotare  

Cadrele didactice ale facultăţii Finanţe sunt implicate în organizarea unor numeroase 

manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, atât în calitate de reprezentaţi ai corpului 

academic al facultăţii/universităţii, cât şi de membri ai unor prestigioase asociaţii sau organizaţii 

ştiinţifice şi profesionale.   

 Cadrele didactice s-au manifestat activ, în perioada analizată, prin participarea la 

conferinţe şi simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale, printre care menţionăm:  

 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „60 de ani de învăţământ economic superior în 

Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic”,  27-28 

septembrie 2013, Chişinău, ASEM.  

 Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, Ediţia XI-a, 4-5 aprilie 2014, Chişinău, 

ASEM.  

 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Jubiliară „Modalităţi de eficientizare a sistemului 

economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova” 01-02 

noiembrie 2013, USM, Chişinău.  

 Conferinţa ştiinţifico-practică naţională cu participare internaţională „Creşterea economică 

calitativă: aspecte teoretice şi practice", 27 Februarie 2014, Catedra Teorie si Politici 

Economice, ASEM.   

 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Advancements in the theory of economic decisions 

under risk and uncertainty conditions. Fuzzy systems in economics”. Institutul “Gh. Zane” 

19-20 octombrie, Iaşi, 2013.  

 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională «Соцiально-економiчна политiка держави в умовах 

трансформацiйних змiн», Полтава, 13 березня 2013, Ucraina.  

 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de 

risc şi condiţii de incertitudine”, Iaşi, 2013, România.  

 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură:  

rolul bibliotecilor”, 12 decembrie 2013, ASEM.   

 Sesiune de comunicări ştiinţifice ”Perpetua misiune a administraţiei publice de a fi in 

serviciul societăţii”, 12-13 octombrie 2013, Chişinău.  

 Conferinţa Ştiinţifică ,,Cercetarea ştiinţifică şi instruirea interactivă”, 28 mai 2014, catedra 

Bănci şi Activitate Bancară, ASEM.  

 Masa rotundă „Psihopedagogia – ştiinţa şi artă”, 17 iunie 2014, catedra Limbi Moderne 

Aplicate, ASEM.  

 Masa rotundă „Suport inteligent oferit de business provideri în dezvoltarea 

antreprenoriatului din Republica Moldova: oportunităţi şi limite”, 24 octombrie, 2013, 

MACIP.  

 Masa rotundă “Impozitarea persoanelor fizice si juridice”, 8 noiembrie 2013, catedra 

Finanţe şi Asigurări, ASEM.  
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 Masa rotunda ”Experienţa Federaţiei Ruse în domeniul introducerii bugetarii sensibile la 

dimensiune de gen în programele educaţionale şi procesul bugetar”, 7 noiembrie 2013, 

catedra Finanţe şi Asigurări, ASEM.  

  

De asemenea, în conformitate cu Planul manifestărilor ştiinţifice au fost organizate:  

 Masa rotundă “Impozitarea persoanelor fizice si juridice”, 8 noiembrie 2013, catedra 

Finanţe şi Asigurări.  

 Masa rotunda ”Experienţa Federaţiei Ruse în domeniul introducerii bugetarii sensibile la 

dimensiune de gen în programele educaţionale şi procesul bugetar”, 7 noiembrie 2013, 

catedra Finanţe şi Asigurări.  

 Conferinţa Ştiinţifică ,,Cercetarea ştiinţifică şi instruirea interactivă”, 28 mai 2014, catedra 

Bănci şi Activitate Bancară.  

 Masa rotundă „Psihopedagogia – ştiinţa şi artă”, 17 iunie 2014, catedra Limbi Moderne 

Aplicate, ASEM.  

  

 Drept urmare, în perioada anului universitar 2013-2014, de către colaboratorii facultăţii 

„Finanţe” au fost publicate 107 lucrări metodico-didactice şi ştiinţifice.  

Tabelul 18. Numărul publicaţiile profesorilor facultăţii „FINANŢE” realizate  în anul de 

studii 2013-2014 

Catedra  Manuale   Monografii   Articole 

ştiinţifice  
Teze  

ştiinţifice  

Materiale 

metodicodidactice  

Total   

Finanţe şi Asigurări  -  -  12  24  11  47  

Investiţii şi Pieţe de 

Capital  

-  -  3  10  2  15  

Bănci şi Activitate 

Bancară  

  1  19  15    35  

Limbi Moderne 

Aplicate  

-  -  1  9  -  10  

Total   -  1  35  58  13  107  

Pe parcursul anului universitar 2013-2014, colaboratorii Facultăţii Finanţe au efectuat 

stagii de perfecţionare, după cum urmează:  

Tabelul 19. Stagii peste hotare ale profesorilor Facultăţii Finanţe 

Nr. 

d/o  

Numele, 

prenumele  

Denumirea organizaţiei vizitate, ţara, tematica  Termenul 

deplasării  

1.  Cobzari  

Ludmila, prof.  

univ., dr. 

habilitat  

Metropolitan University Prague în cadrul Proiectului  

„Building capacities of universities in Bosnia and 

Herzegovina, Moldova and Serbia”  

04-12 decembrie 

2013  

2.  Cobzari  

Ludmila, prof.  

univ., dr. 

habilitat  

Tirana, Albania, „Middle-Class and Environment” 

Conferinţă Ştiinţifică Internaţională în cadrul 

proiectului „WiKo”  

11–13 noiembrie 

2013  
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3.  Cobzari  

Ludmila, prof. 

univ., dr. 

habilitat  

Facultatea Finanţe, ASE Bucureşti, România  03-30 aprilie 

2014  

4.  Busmachiu  

Eugenia, conf.  

univ., dr.  

Metropolitan University Prague în cadrul Proiectului  

„Building capacities of universities in Bosnia and  

Herzegovina, Moldova and Serbia”  

04-12 decembrie  

2013  

5.  Petroia Andrei, 

conf. univ., dr.  

Academia Serviciului Public pe lângă Preşedintele 

Federaţiei Ruse, or. Moscova, „Bugetele sensibile la 

dimensiunea de gen” organizată de UNWOMEN în 

colaborare cu Centrul Internaţional de Bugetare 

Sensibilă la Gen  

29–30 noiembrie 

2013  

6.  Petroia Andrei, 

conf. univ., dr.  

Barcelona, Spania, Cursuri de finanţare a ocrotirii 

sănătăţii, organizate de Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii  

9-15 martie 2014  

7.  Petroia Andrei, 

conf. univ., dr.  

Vienna,  Austria,  Medium-Term  Budgetary  

Frameworks, Fiscal Rules and Fiscal Councils - 

Options to Ensure Fiscal Sustainability, Joint Vienna 

Institute  

29 iulie–1 august 

2014  

8.  Berghe  

Nadejda, lect. 

sup.  

Facultatea Finanţe, ASE Bucureşti, România  02-30 iunie, 

2014  

9.  Calina Olga, 

lect. sup.  

Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare de 

Afaceri, ASE Bucureşti, România  

05-30 mai 2014   

  

De asemenea, au participat la instruiri în ţară: 

  Petroia Andrei, conf. univ., catedra Finanţe şi Asigurări, Gestionarea riscurilor 

bancare: riscuri operaţionale, combaterea spălării banilor si conformitate" organizată de 

Agenţia Universitară de Francofonie în colaborare cu Mobiasbanca-Groupe Société 

Générale, Chişinău, ULIM, 12 noiembrie 2013.  

 Petroia Andrei, conf. univ., catedra Finanţe şi Asigurări, Instruirea formatorilor 

„Dezvoltarea capacităţilor pentru bugetarea bazată pe performanţă în Moldova”, 

Chişinău,  MF, Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii 

Moldova, 24-27 martie 2014.  

 Buşmachiu Eugenia, conf. univ., catedra Finanţe şi Asigurări, Instruirea formatorilor 

„Dezvoltarea capacităţilor pentru bugetarea bazată pe performanţă în Moldova Chişinău, 

MF, Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, 24-

27 martie 2014.  

 Roşca Marcelina, lect. sup., catedra Investiţii şi Pieţe de Capital, stagiu de perfecţionare 

profesională, Bursa de Valori a Moldovei, mai 2014.  

 Munteanu Angela, lect. sup.,  catedra Limbi Moderne Aplicate, Seminarul informativ 

“Programul Erasmus+”, 19 februarie 2014.  
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 Berghe Nadejda, lect. sup. catedra Finanţe şi Asigurări, Racordarea activităţii de predare 

la actualitatea şi necesitatea economiei naţionale, Inspectoratul Fiscal de Stat, 15 

octombrie-8 noiembrie 2013.  

 Bulgac Corina, lect. sup. catedra Finanţe şi Asigurări, Racordarea activităţii de predare la 

actualitatea şi necesitatea economiei naţionale, Inspectoratul Fiscal de Stat, 15 

octombrie-8 noiembrie 2013.  

 Colaboratorii catedrelor de profil, cursuri de instruire MOODLE, 20-24 ianuarie, 2014.  

 Colaboratorii catedrei Limbi Moderne Aplicate, seminarul de instruire „Noi reguli pentru 

prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare conform 

Standardului moldovean”, Biblioteca Ştiinţifică ASEM, 18 septembrie 2013.  

 

Facultatea ”Contabilitate” 

 

Numărul  conducătorilor  ştiinţifici  şi  a doctoranzilor 

 

În anul universitar 2013 - 2014 9 cadre didactice din cadrul facultăţii de Contabilitate au 

fost abilitaţi cu dreptul de conducători ştiinţifici a tezelor de doctor  a 16 doctoranzi la 

specialitatea 522.02 Contabilitate, audit, analiza economică, din care 8 doctoranzi la învăţământ 

cu frecvenţa la zi, şi 8 – cu frecvenţa redusă.  În perioada raportată a fost susţinută 3 teze de 

doctor (a dnei Ţugulischi Iuliana, conducător ştiinţific V. Bucur, a dnei Mihaila Svetlana, 

conducător ştiinţific V. Ţurcanu şi a dnei Chirilov Nelea, conducător ştiinţific N. Ţiriulnicov).  

13 profesori din cadrul facultăţii sunt membrii a Seminarului ştiinţific de Profil, în cadrul 

căruia au fost susţinute 2 teze de doctor (a dnei Badicu Galina şi dnei Brinzilă Liuba), ambele 

teze fiind recomandate spre susţinere la Consiliul Ştiinţific Specializat la specialitatea 522.02.   

 

Manifestări ştiinţifice, publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice, stagii peste hotare 

Catedra ”Contabilitate și audit” a organizat două conferințe internaționale: 

 Conferinţa internaţională „Dezvoltarea durabilă a profesiei în domeniul contabilităţii şi 

auditului: aplicarea celor mai bune practici în modernizarea programelor universitare 

prin intermediul cooperării şi parteneriatului cu ţările-membre ale Uniunii Europene” - 

26 septembrie 2013. Parteneri Banca Mondială – CFRR. 

 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: „Cooperarea dintre mediul universitar şi 

organismele profesionale: soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei 

contabile” – 4  aprilie 2014, parteneri Association of Chartered Certified Accountans 

(ACCA) şi Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP) din Republica 

Moldova. 

Catedra a iniţiat şi a organizat cu implicarea tuturor instituţiilor de învăţământ din R. 

Moldova  Conferinţa Naţională didactico-ştiinţifică „Predarea-învăţarea disciplinelor de 

contabilitate, audit şi analiză economică în contextul noilor reglementări” - 27 februarie 2014. 

Colaboratorii catedrelor au participat activ la secţiunea 7 cu tema „Poziţionări privind 

contabilitatea, auditul şi analiza sistemului corporativ în Republica Moldova în cadrul acquis-

ului comunitar” din cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale:  „60 de ani de învățământ 
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economic superior în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres 

economic”, precum şi la alte conferinţe internaţionale din ţară şi peste hotare.  

La fel pe parcursul anului de studii 2013-2014, cadrele didactice ale facultății au participat: 

 Gavriliuc L. conf. univ., dr. la: Conferinţa ştiinţifică Internaţională „Финансовые 

инструменты кластерной политики”, 4-5 iulie 2013, Samara, Rusia, Conferinţa AEEF 

«Analiza şi evaluarea investiţiei în artă”, 10 aprilie 2014, ASE, Bucureşti România, 

manifestare ştiinţifică aniversară prilejuită de cea de-a 40 Întâlnire a Cadrelor Didactice 

care predau disciplina „Analiza Economico-financiară”;  

 Ghedrovici O. - „IAAER and ACCA Early Career Researchers Workshop” din 9-10 

iunie 2014,ASE Bucureşti, România, Conferinţa Internaţională „ Monetary, banking and 

financial issues in central and eastern EU member countries: how can central and eastern 

EU members overcome the current economic crisis”, 10-12 aprilie 2014 Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuya”, Iaşi, România; 

  Grigoroi L.-  Conferinţa Internaţională „Implicarea profesiei contabile în dezvoltarea 

calităţii raportării financiare din sectorul public” 8 noiembrie 2013, CECCAR, Bucureşti, 

România, Conferinţa Internaţională Practică „Бухгалтерский учет - финансовая 

отчетность и аудит: состояние и перспективы развития в контексте сближения с 

международными стандартами»  15 noiembrie 2013, Minsc, Belorusia, Întâlnirea 

profesională regională „Beneficiile utilizării Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) 

şi propunerile actuale privind reforma auditului” 6 noiembrie 2013, Bucureşti, România; 

  Erhan L. – conferinţa ştiinţifico-practică naţională „Creşterea economică calitativă: 

aspecte teoretice şi practice” 27 februarie 2014, ASEM, stagiu de dezvoltare profesională 

la Palancky University, 28 aprilie-4 mai 2014 Olomouc, Republica Cehă; 

  Paladi V. Grigoroi L. şi Lazari L. – STAREP, Atelier de lucru al Comunităţii de 

practică dedicată Educaţiei în domeniul Contabilităţii şi Auditului (EduCop) – Educaţie 

pentru oportunitate: suport universităţilor în atingerea excelenţei academice 1-2 aprilie 

2014 organizat de Banca Mondială, Chişinău; 

  Ţiriulnicov N. – STAREP Accounting and Auditing Standards Community of Practice 

Workcshop din 2-3 aprilie 2014, Chişinău; 

  Bădicu G. şi Gudima G. – Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Perspectivele şi 

problemele integrării în spaţiul european al învăţământului superior” din 5 iunie 2014, 

Cahul.  

În anul universitar 2013-2014 cadrele didactice ale facultăţii Contabilitate au publicat 265 

lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice. 

Tabelul 20. Numărul publicaţiilor cadrelor didactice ale facultăţii Contabilitate în anul 

universitar 2013-2014 

Catedra Manuale Monografii Articole 

științifice 

Teze 

științifice 

Lucrări 

metodico-

didactice 

Total 

Contabilitate 

şi audit 

  105 84 10 199 

Contabilitate 

şi Analiză 

Economică 

 1 27 37 1 66 

Total  1 132 121 11 265 
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În anul universitar 2013-2014 cadrele didactice ale facultăţii Contabilitate au efectuat 

stagii de perfecţionare după cum urmează: 

Tabelul 21. Stagiile de perfecţionare ale cadrelor didactice  din cadrul facultăţii 

Contabilitate în anul universitar 2013-2014 

Nr. 

cr. 

Numele, prenumele Denumirea organizației vizitate, 

țara, tematica 

Termenul 

deplasării 

1. Gavrilic Ludmila, dr., 

conf. univ. 

ASE Bucureşti, România aprilie 2014 

2.  Muntenu Neli, dr., conf. 

univ. 

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, 

Romania  

aprilie 2014 

3. Grabarovschi Ludmila, 

dr. conf. univ. 

ASE Bucureşti, România aprilie 2014 

 

 

Un alt domeniu al  activităţii de cercetare-inovare este participarea cadrelor didactice din 

cadrul facultăţii în diferite structuri cu scop ştiinţific şi anume: 

  Preşedinte al Comisiei de Experţi, CNAA– Nederiţă Alexandru, dr. hab, prof. univ. 

   Preşedinte al  Asociaţiei Contabililor şi auditorilor profesionişti din R.Moldova (ACAP)  

- Grigoroi Lilia dr., conf. univ. 

  Vice preşedinte al Consiliului Consultativ pe lângă Ministerul  Finanţelor  -Nederiţă 

Alexandru, dr. hab., prof. univ. 

  Vice preşedinte  al Comisiei de Certificare a auditorilor în cadrul Ministerului Finanţelor 

-  Paladi Valentina, dr., conf. univ.  

 Membri  al Comisiei de Certificare a auditorilor în cadrul Ministerului Finanţelor -  

Gavriliuc Liudmila, dr., conf. univ., Harea Ruslan, dr.,conf. univ., Aliona Bîrcă,  dr., 

conf. univ. 

 Membri al Consiliului Consultativ pe lângă Ministerul Finanțelor  - Ţurcanu Viorel, dr., 

hab., prof. univ.,  Bucur Vasile, dr., hab., prof. univ.,  Ţiriulnicov Natalia , dr. conf. univ., 

Tostogan Pavel, dr.. conf. univ., Grabarovschi Liudmila, dr. conf. univ.,  Cechina 

Ecaterina, dr. conf. univ.,  Bajerean Eudochia, dr. conf. univ., Ratcov Maria, lec. sup. 

Graur Anatolii, dr. conf. univ., Zlatina Natalia, dr. conf. univ. 

 Membru al Consiliului a Curţii de Control - Bajerean Eudochia, dr. conf. univ. 

 Redactor-şef al revistei Contabilitate şi audit  - Tostogan Pavel, dr.. conf. univ. 

 Membri ai Consiliului de Supraveghere a Activităţii de Audit pe lângă Ministerul 

Finanţelor  - Manoli Mihail, dr., conf.,univ., Ştahovschi Ada, dr., conf. univ., etc. 

Profesorii titulari ai facultăţii participă activ, în calitate de lectori, la diverse cursuri de 

formare continuă  a specialiştilor practicieni din domeniul  contabilitate şi audit organizate de 

ACAP şi firma „Contabil Service”, ASIN Consulting, Ministerul Educaţiei, AISEC, şcoala de 

iarnă EBA Moldova, etc. Suplimentar la aceasta, activează în calitate de consultanţi-experţi în 

cadrul  Ministerului de Finanţe. 

 

Facultatea ”Relații Economice Internaționale” 

 

 Catedra „Relaţii Economice Internaţionale” 
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Catedra a efectuat cercetările ştiinţifice pe tema fundamentală „Perspectivele dezvoltării 

sistemului economic mondial şi naţional” (2009-2019) (conducătorul ştiinţific prof. univ., dr. 

hab. Boris Chistruga). Tema include 5 direcţii de cercetare: 

1. Tendinţe actuale ale Economiei mondiale şi REI. 

2. Economiile ţărilor lumii în contextul cooperării şi integrării economice internaţionale. 

3. Fluxurile economice mondiale şi regionale în contextul globalizării şi informatizării. 

4. Probleme globale contemporane şi căile de soluţionare a lor. 

5. Dezvoltarea mediului inovaţional şi competitiv de afaceri economice internaţionale şi 

naţionale. 

 În fiecare an din partea catedrei se înaintează o temă de iniţiativă considerată ca bază de 

finanţare a proiectelor de cercetare. Pentru anul 2014 aceasta este tema “Fluxurile economice 

mondiale şi regionale în contextul globalizării şi informatizării”. Direcţiile menţionate s-au 

reflectat în: 

 Proiecte: 

- Proiectul „Proiectarea întreprinderilor autohtone în lanţuri valorice globale de producere, 

distribuţie şi servicii bazate pe specializare funcţională în condiţiile noii globalizări” în cadrul 

Programului de Stat „Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în 

contextul economiei bazate pe cunoaştere, dezvoltării şi integrării regionale şi europene” 

(coordonator: prof.univ., dr.hab. Chistruga Boris; executori: Pisaniuc Maia, conf. univ.,dr., 

Lopotenco Viorica, conf. univ.,dr., Braşovschi-Velenciuc Victoria, lector univ., drd., Aramă 

Raisa, lect. univ.), a. 2012-2013; 

- Proiect instituţional de cercetare “Optimizarea politicilor de creştere economică în procesul 

integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană” (coordonator: prof.univ., dr.hab. 

Chistruga Boris; executori: Crudu Rodica, conf. univ., dr., Harcenco Dorina, conf. univ., dr., 

Popa Marina, lector superior, drd., Braşovchi-Velenciuc Victoria, lect. univ., drd., Aramă 

Raisa, lect. univ.), a. 2011-2014; 

- Proiect internaţional „Stimularea cunoaşterii integrării europene prin cercetare, informare şi 

comunicare” în cadrul Programul Jean Monnet al Uniunii Europene (coordonator: Cucerescu 

Vasile; executanţi: Hachi Mihai, Violeta Melnic, Carolina Dodu-Savca, Ion Buruiană), a. 

2012-2015; 

- Dodu-Gugea L. – executant în cadrul Programului de Stat Modele de evaluare a 

competitivităţii în contextul globalizării şi integrării europene, 2013; 

- Hachi M. – executant în cadrul proiectului internaţional Edificarea capacităţii de informare 

şi comunicare în domeniul studiilor Europene în cadrul Programului Jean Monnet al Uniunii 

Europene. 

- Şişcan Z. – participant la proiectul internaţional Edificarea capacităţii de informare şi 

comunicare în domeniul studiilor Europene în cadrul Programului Jean Monnet al Uniunii 

Europene în calitate de membru al Colegiului redacţional al organului editorial Studii 

Europene; 

- Proiect, temă de iniţiativă „Fluxurile economice mondiale şi regionale în contextul 

globalizării şi informatizării” (coordonatori: prof.univ., dr. hab. Boris Chistruga; conf.univ., 

dr. hab. Zorina Şişcan; executanţi: membrii catedrei REI), a. 2013-2014; 

 Profilul ştiinţific: 
 Catedra ”Relaţii economice Internaţionale” face parte din Profilul ştiinţific ”Integrare 

europeană şi politici sociale,” care include şi catedra ”Gândire Economică, Demografie şi 

Geoeconomie”. 
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 Participarea membrilor catedrei la foruri ştiinţifice: 
- Dr. hab., prof.univ. B. Chistruga (1) Universitatea „A. I. Cuza”, Iaşi, România, 24-26 

octombrie 2013; 2) Prague, 6-7 decembrie 2013); 

- Dr. hab., conf. univ. N. Lobanov (ASEM, 27-28 septembrie, 2013); 

- Dr. hab., conf. univ. Z. Şişcan (ASEM, 12 decembrie, 2013); 

- Dr., conf. univ. M. Pisaniuc (1) ASEM, 12 decembrie, 2013; 2) Odessa, 2014); 

- Dr., conf. univ. N. Palii (1) Chişinău, 17-18 octombrie 2013; 2) Полтава, Ucraina 2013; 3) 

USM, Chişinău, 1-2 noiembrie, 2013; 4) Bucuresti, România, 2013); 

- Dr., conf. univ. M. Hachi (1. ASEM, 27-28 septembrie 2013; 2. ASEM, 12 decembrie, 2013; 

3. ASEM, 27-28 septembrie, 2013); 

- Dr., conf. univ. L. Dodu-Gugea (1) ASEM, 27-28 septembrie 2013; 2) ASEM, 12 decembrie, 

2013; 3) ASEM, cat. „Teorie economică şi politici economice”, martie 2014); 

- Dr., conf. univ. R. Crudu (1) Praga, Cehia, 6-7 decembrie 2013; 2) Universitatea „A. I. 

Cuza”, Iaşi, România, 24-26 octombrie 2013; 3) ASEM, 27-28 septembrie 2013; 4) ASEM, 

12 decembrie, 2013); 

- Dr., conf. univ. D. Harcenco (ASEM, 12 decembrie, 2013); 

- Lect. superior M. Popa (ASEM, 12 decembrie, 2013); 

- Lect. superior C. Ciumac (1) ASEM, 12 decembrie, 2013; 2) ASEM, 4-5 aprilie, 2014); 

- Lect. superior M. Chişcă (1) ASEM, 12 decembrie, 2013; 2) ASEM, 4-5 aprilie, 2014); 

- Lect. superior V. Braşovschi-Velenciuc (ASEM, 12 decembrie, 2013). 

 Pregătirea doctoranzilor şi post doctoranzilor: 

 Actualmente la catedră se pregătesc doctoranzi la specialitatea 521.02 Economie 

mondială; relaţii economice internaţionale: 9 doctoranzi cu frecvenţă la zi şi 9 doctoranzi sunt la 

frecvenţă redusă. 

 Publicaţii ştiinţifice ale membrilor catedrei: 

 Monografii:  

1. URSACHI, E. Sistemul regional interactiv ca manifestare a economiei mondiale. Chişinău: 

ASEM, 2013. – 190 p. ISBN 978-9975-75-651-8. 

Capitole în monografii internaţionale: 

1. PALII, N, АРАНЧИ, В. РОДИОНОВ, О. Соцiально- економiчний розвиток  Украiни в  

умовах  трансформацiйних змiн: виклики тенденции перспективи. Poltava 2013, 245 p., 

ISBN 978-966-8716-64-5. 

Articole publicate in baze de date internaţionale: 

1) CHISTRUGA, B. CRUDU, R. The role of university-business environment cooperation in the 

innovation potential of the Republic of Moldova. În: Multidisciplinary academic research 2013: 

The 2nd Multidisciplinary Academic Conference, 6-7 decembrie 2013, Praga, Czech Republic. 

EBSCO Database. ISBN 978-80-905442-2-2 

Articole din reviste naţionale, categoria B: 

LOBANOV, N. (1); PISANIUC, M. (1); URSACHI, E. (2); BRAŞOVSCHI-VELENCIUC, V. 

(1); 

Articole din reviste naţionale, categoria C: 

LOBANOV, N.; LOBANOV, E. (1); PISANIUC, M. (1); GALAJU, I., POPA, A. (1); 

Articole în culegeri internaţionale: 

DODU-GUGEA L. (1); 

Publicaţii electronice: 

ŞIŞCAN Z. (1); ŞIŞCAN, Z., HACHI, M. (1); HACHI, M. (2); CIUMAC, C. (1); 
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Rapoarte publicate/ Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

internaţionale: 

CHISTRUGA, B., CRUDU, R. (1); Pisaniuc, M. (1); PALII, N. (1); 

Rapoarte publicate/ Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

naţionale: 

LOBANOV, N. (1); DODU-GUGEA L., GUGEA V., (1); HACHI, M., ROŞCA, I. MARDARE, 

A. (1); CRUDU, R. (1). 

 Participarea la activitatea grupurilor de experţi / consilii / comisii ale unor organizaţii, 

instituţii internaţionale / naţionale: 
Preşedinte, secretar, membri ai consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor, 

doctor habilitat: 

1. CHISTRUGA, B. Membru al Consiliului Ştiinţific Specializat DH 32-08.00.06, pentru 

examinarea tezei de doctor al dlui Awad Sami cu tema ”Globalizarea şi competitivitatea 

economică: evoluţii şi tendinţe”, specialitatea 08.00.06. Marketing; logistică, susţinută în 

data de 20 decembrie 2013. 

2. LOBANOV, N. Membru al Consiliului Ştiinţific Specializat 

3. SISCAN, Z. Membru al Consiliului Ştiinţific Specializat din 21.02.2014 

4. PALII, N. Membru al Consiliului Ştiinţific Specializat DH 34-08.00.14, al tezei de doctor 

„Impactul investiţiilor străine directe asupra creşterii economice a Republicii Moldova”, a 

dnei Andreeva Tatiana, susţinută la 20 septembrie 2013. 

Preşedinte,membru, secretar al seminarului ştiinţific de profil: 

 Profesorii catedrei REI care sunt în componenţa Seminarului Ştiinţific de Profil „Relaţii 

Economice Internaţionale în Sistemul Mondial Contemporan”, specialitatea 521.02. Economia 

Mondială; Relaţii Economice Internaţionale (conform Hotărârii nr. AT- 3/5 din 23 mai 2012): 

Pisaniuc M. (preşedinte); Lupu V., conf. univ., dr. (vicepreşedinte); Harcenco D., conf. univ., dr. 

(secretar); Chistruga B., prof. univ., dr. hab. (membru); Şişcan Z., conf. univ., dr.hab. (membru); 

Lobanov N., conf. univ., dr.hab. (membru); Crudu R., conf. univ., dr. (membru); Dodu-Gugea L., 

conf. univ., dr. (membru); Galaju I., conf. univ., dr. (membru); Palii N., conf. univ., dr. 

(membru); Postică C., conf. univ., dr. (membru). 

Referenţi la teze de doctor habilitat / doctor: 

 B. Chistruga, Referent oficial la teza de doctor a dnei Ignatiuc Diana, cu tema 

«Competitivitatea economiei naţionale în contextul asigurării securităţii economice», 

specialitatea 08.00.01 Economie politică; doctrine economice, susţinută pe data de 3 

septembrie 2013 în CSS DH 32-08.00.01; 

 Z. Şiscan, Referent oficial la susţinerea tezei de doctor în cadrul Consiliului Ştiinţific 

Specializat din 28.03.2014; 

 N. Lobanov, Referent oficial al tezei «Impactul investiţiilor străine directe asupra creşterii 

economice a Republicii Moldova». Teza a fost susţinută pe 20 septembrie 2013. 

Experţi ai CSŞDT sau CNAA, altor proiecte şi activităţi ştiinţifice la nivel naţional şi 

internaţional: 

o N. Lobanov, Expert Comisia Economie 1, CNAA; 

o M. Pisaniuc, Membru colegiul redacţional, revista „Business and Economic Horizons” Praga. 

http://academicpublishingplatforms.com/journal.php?journal=BEH#editors 

 Relaţii de colaborare ştiinţifică cu instituţii din ţară şi de peste hotare 

Membrii catedrei colaborează cu instituţii din ţară (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul 

Internaţional de Management IMI-NOVA, Universitatea de Studii Politice şi Economice 

http://www.cnaa.acad.md/institutions/asem/css/D32080006/
http://www.cnaa.acad.md/nomenclature/economy/080006/
http://www.cnaa.acad.md/institutions/asem/css/D32080006/
http://www.cnaa.acad.md/nomenclature/economy/080001/
http://www.cnaa.acad.md/institutions/asem/css/DH32080001/
http://academicpublishingplatforms.com/journal.php?journal=BEH#editors
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Europene, Camera de Comerţ şi Industrie) şi de peste hotare: Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza”, Iaşi (România), Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, (România), ASE Bucureşti 

(România). 

 Catedra „Gândire economică, demografie, geoeconomie”. 

 În anul 2013-2014 membrii catedrei au activat în cadrul tematicii de profil a facultăţii şi 

pe temele de iniţiativă: 

- Problemele globale demografice şi elaborarea politicilor demografice (C. Matei, V. 

Sainsus, A. Grozav, Ia. Cocoş); 

- Doctrine şi teorii economice contemporane cu privire la evoluţia rolului factorului uman 

în dezvoltarea economică (D. Moldovan, E. Benea-Popuşoi, M. Prodan, I. Ustian); 

- Filosofia şi metodologia ştiinţei (I. Chistrugă, G. Ţurcan, S. Roşca, M. Bucaros). 

Activitatea de cercetare a inclus: 

 La finele anului 2013, începutul anului 2014 s-a început activitatea în cadrul proiectului 

internaţional ”Suport complex pentru dezvoltarea statisticii populaţiei şi demografiei în 

Republica Moldova”. Proiectul este finanţat de Universitatea Carlov, Praga, Cehia (50 mii 

euro). La proiect participă Universitatea de Stat din Moldova, Biroul Naţional de Statistică, 

Institutul de Economie şi Finanţe a Academiei de Ştiinţe din Moldova. Termenul proiectului 

2,5 ani. În anul 2014 în baza proiectului a fost finisată amenajarea laboratorului ”Studii 

demografice” aud. 415, cu 19 calculatoare şi tablă electronică. Adăugător catedra a primit 2 

calculatoare şi un aparat complex (xerox, scaner şi imprimantă). 

 Actualmente la catedră activează 10 doctoranzi dintre care 6 la specialitatea 154.01. 

Geografie economică şi socială şi 4 doctoranzi la specialitatea 514.01. Teorie şi politici 

economice. 

 Publicarea articolelor ştiinţifice: 

- Ilarion Chistrugă. «Феномен «экономического империализма в условиях европейской 

интеграции» В книге: «Восточое партнерство. Цели, опыт, вызовы. Анализ процесса 

имплементаций в государствах охваченных программой», под ред. П. Байора, Краков 

2013, с. 223-231; 

- Elina Benea-Popuşoi. ”Aplicaţii în domeniul managementului calităţii şi al cunoştinţelor pe 

exemplul facultăţii Relaţii Economice Internaţionale” ASEM, Revista Economica nr. 1 (87) 

martie 2014, ISSN 1810-9136, 4 p. 

 Prezentarea rapoartelor la conferinţe internaţionale: 

- Conferinţa Internaţională ”60 ani de Învăţământul Economic Superior în Republica Moldova: 

prin inovare şi competitivitate spre progres economic”, ASEM, 27-28 septembrie 2013, la 

care au participat: C. Matei, I. Cocoş, E. Benea-Popuşoi, I. Ustian, I. Chistrugă, V. Sainsus, 

P. Bacal, A. Grozav, I. Inglis, M. Prodan; doctoranzi: V. Cujbă, I. Roşca, A. Revenco, C. 

Munteanu, V. Guşan, N. Ciubcenco. 

- Conferinţa Internaţională ”Mediul şi dezvoltarea durabilă” 22-24 mai 2014, organizată de 

Universitatea Tiraspol, facultatea de Geografie. Participanţi: C. Matei, I. Cocoş, V. Sainsus, 

P. Bacal, A. Grozav. 

- Simpozionul Internaţional ”Turismul şi dezvoltarea durabilă” Universitatea “D. Cantemir” 

Timişoara aprilie 2014 (P. Bacal). 

- Simpozionul Internaţional ”Mediul actual şi dezvoltarea durabilă”, Universitatea “A. I. 

Cuza” Iaşi, 6-8 iunie 2014 (P. Bacal). 

 Catedra a organizat două secţiuni de lucru în cadrul Conferinţei Internaţionale a studenţilor 

(4-5 aprilie 2014): 
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- Demografie, Geoeconomie şi Doctrine Economice – moderatori M. Prodan, A. Grozav la 

care au participat 15 studenţi; 

- Filosofie şi politologie – moderator conf. Il. Chistrugă la care au participat 19 studenţi  

 

 

Facultatea ”Economie Generală și Drept” 

Pe parcursul anului de studii 2013-2014 activitatea de cercetare-inovare din cadrul 

facultăţii a fost destul de fructuoasă. Cadrele didactice ale tuturor catedrelor au înregistrat mai 

multe succese în acest domeniu. Astfel, au fost publicate mai multe articole ştiinţifice, 

monografii, lucrări metodice, manuale etc.. Printre cele mai relevante publicaţii pot fi menţionate 

următoarele: 

Articole în reviste: 

Dorin Vaculovschi. Labour migration and private employment agencies in the Republic 

of Moldova. În: Review of General Management. Braşov: „Spiru Haret” University, ISSN:1841-

818X nr.1, 2013, http://www.managementgeneral.ro/  

Dorin Vaculovschi . Calitatea potenţialului uman din Republica Moldova, evoluţii, 

perspective. În:  Impactul calităţii resurselor umane asupra dezvoltării social-economice a 

Republicii Moldova, Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, Institutul muncii, 2013.  

Belous N., cepraga L. Influenţe motivaţionale în procesul de învăţare, Economia: 

ASEM,2013 nr.3 (85) p.86-90, ISSN-1810-9136. 

Belous N. Eficientizarea procesului educaţional în baza tehnologiilor multimedia, 

Economica: ASEM, 2013, nr. 3 (85) p.91-95, ISSN 1810-9136. 

Jorovlea E. Mancaş M., Comportamentul organizaţional: modelare prin prisma 

dimensiunilor acestuia. Economica: ASEM, 2013, nr.1 (83) p. 66+68. ISSN 1810-9136. 

Bîcu Adelina. Drept procesual civil. Partea Generală , Curs universitar, ASEM, 2013. 

Alic Bârcă. Managementul recompenselor, Manual, ASEM, 2013 

Alic Bârcă. Managementul resurselor umane internaţional, Manual, ASEM, 2013. 

Tomşa Aurelia, coordonator. Teorie economică, partea doua, Macroeconomie, Manual 

ASEM. 2013  

Etc.   

 Au avut loc mai multe participări la diverse manifestări ştiinţifice. Majoritatea membrilor 

facultăţii „Economie Generală şi Drept” au participat activ la lucrările conferinţei internaţionale 

cu prilejul zilei ASEM. Printre care: 

27-28 septembrie 2013. ASEM, Chișinău, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „60 de ani 

de învăţământ economic superior în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre 

progres economic”. 

27 februarie 2014. Conferinţa  ştiinţifico-practică naţională cu participare internaţională 

„Creşterea economică calitativă: Aspecte teoretice şi practice”, -  ASEM, Chişinău. 

21 martie 2014. Conferinţa științifică studenţească „Sistemul de protecţie juridică a 

proprietăţii intelectuale în Republica Moldova: realităţi şi perspective” (în memoriam Aliona 

Ciocârlan).  

1-3 aprilie. Conferința ştiinţifico-practică: „Consolidarea cooperării dintre Agențiile 

Publice și Private de ocupare”, Chişinău, Institutul Muncii. 

11 aprilie 2014. Conferinţa ştiinţifico-practică naţională cu participare internaţională 

„Dimensiunile comunicării în contextul integrării europene a Republicii Moldova, ASEM, 

Chişinău. 

http://www.managementgeneral.ro/
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Etc. 

Un profesor – Vaculovschi Dorin a participat în calitate de referent oficial la susţinerea 

tezei de doctor peste hotare: Autor: Dorina Roşca: «La transformation systémique dans la 

Moldavie post-soviétique: ”Intellectuels”  et capital social» în cadrul Şcolii de studii înalte 

sociale, Paris, Franţa. 

Un profesor a avut un stagiu de perfecţionare peste hotare: 

1. Vaculovschi Dorin, conferenţiar universitar al catedrei „Management social”, ASE 

Bucureşti România, mai 2014. 

 

Facultatea ”Cibernetică, Statistică și Previziune Economică” 

 

Unii indicatori privind activităţile de cercetare-inovare sunt prezentate în tabelul 22 

 

Tabelul 22.  Unii indicatori privind activităţile de cercetare-inovare la facultate 

Indicator 

Catedra 

Total 
Cibernetica şi 

informatică 

economică 

Statistică şi 

previziune 

economică 

Matematică 
Tehnologii 

informaţionale 

Nr. conducători de 

doctorat 
5 2 - - 7 

Nr.doctoranzi; 10 6 - - 16 

Nr. teze de doctorat 

susţinute 
1 - - - 1 

Nr.programe/proiecte de 

cercetare 
5 3 - - 8 

Volum 

activităţi 

cercetare 

Nr. cărţi 2 6 1 2 9 

Nr. articole  16 15 10 22 63 

Nr. alte 

publicaţii 
2 2 - 2 6 

Manifestări 

ştiinţifice 

organizate 

naţionale - 0 - - 0 

internaţionale 
- - - - - 

Au fost efectuate cercetări ştiinţifice  în cadrul a 7 teme de cercetare, conform Planului de 

cercetări ştiinţifice al ASEM, fără finanţare. Spre exemplu, în afara procesului didactic şi de 

cercetare ştiinţifică, profesorii catedrei CIE au participat în proiecte de cercetare în cadrul 

Institutului Dezvoltării Societăţii Informaţionale (prof.univ. Ion Bolun) şi Institutului de 

Cercetări Economice (dr. Zinovia Toacă).  

În anul  2014 au fost organizate teleconferinţe cu participarea majoritară a tinerilor 

cercetători (moderatori  -  prof. univ. D.Todoroi, prof. univ. S.Ohrimenco). La aceste 

teleconferinţe au participat cercetători din ASEM şi alte instituţii din Republica Moldova, 

România, SUA ,Bulgaria şi Ucraina. În perioada de referinţă a fost susţinută 1 teză de doctor în 

informatică  (Cojocaru Igor.). 
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XI. RELAȚII INTERNAȚIONALE 

 

 

11.1. Forme de colaborare internațională: 

  

1. Colaborare interuniversitară 

2. Mobilitate studenţească 

3. Mobilitate academică 

4. Participare la proiecte  

5. Colaborarea cu agenţii de recrutare a studenţilor străini  

 

11.2. Acorduri interuniversitare 

Academia de Studii Economice din Moldova are în prezent peste 60 de acorduri de 

colaborare în vigoare cu diferite instituţii  şi agenţii din mai multe ţări. În anul 2013 ASEM a 

semnat 4 acorduri de colaborare.  

Tabelul 23. Acorduri de colaborare între ASEM şi centrele universitare, instituţii şi  

organizaţii din străinătate şi din Republica Moldova 

 

I. R O M Â N I A 

1.  Academia de Studii Economice din Bucureşti din 29.02.2008 

2.  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu din 08-04-2013 

3.  
Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică 

Locală Sibiu                               
din 05.04.2008 

4.  Universitatea „Valahia” din Târgovişte   din 14.12.2000 

5.  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi   din 07.04.2000 

6.  INCE al Academiei Române   din 28.09.2012 

7.  Universitatea  Andrei Şaguna din Constanţa din 17-04-2013 

8.  Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş                                                                                               din 14.06.2005 

9.  Primăria oraşului Predeal, România                                                                                                       din 09.03.2006 

10.  Universitatea „Ovidius” din Constanţa                                                                                                    din 28.07.2006 

11.  
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,    Universitatea „Ovidius” 

din Constanţa                                                                                                    
din  30.09.2008 

12.  Universitatea Ecologică din Bucureşti                                                                                                    din 01.11.2007 

13.  Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu                                                                                 din 19.11.2007 

14.  Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava din 17.11.2009 

15.  Universitatea de Nord Baia Mare din 28.09.2007 

16.  Universitatea din Oradea   2007 

II.  R U S IA 

17.  Российская Экономическая Академия им.Г.В.Плеханова                                                                 din 07.12.2007 

18.  
Росийский Государственный  Торгово- экономический 

Университет (Воронеж)                            
din 29.09.2008 

19.  Universitatea TISBI din 07.12.2012 

III. LE TONIA 

20.  Şcoala Economică din Stockholm or.Riga                                                                                              din 27.04.2007 

IV. B E L ARUS 

21.  Полоцкий государственный университет din 10.04.2012 
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V. U C R A I N A 

22.  Донецкий Национальный Университет                                                                                               din 26.04.2004 

23.  Национальный университет  Водного Хозяйства   din 23.01.2013 

24.  Одесский Институт Предпринимательства и Права                                                                          din 14.05.2002 

25.  Universitatea Nationala  “Iurii Fedkovici”, Cernauti din 16.05.2013 

26.  Национальный Горный Университет (Днеппропетровск)               din 01.07.2008 

27.  Житомирский государственный технологический университет                                                       din 17.12.2008 

28.  Университет экономики и права «КРОК»- Киев din 19.06.2009 

29.  Киевский Национальный Торгово-Экономический Университет din 18.02.2009 

30.  Приазовский Государственный Технический Университет din 25.02.2010 

VI.  F R A N Ţ A 

31.  Universitatea Pierre Mendes France de Grenoble                                                                                 din 21.03.2000 

32.  Universitatea Paris-Dauphine                                                                                                                 din 25.03.2008 

33.  Universitatea Jean Moulin or.Leon; AUF                                                                                                din 29.07.2007 

34.  Universitatea Rennes-2 - Haute Bretaghe                                                                                              din 11.02.2008 

35.  Casa Cunoştinţelor din Chişinău (francofonie) din 29.01.2010 

VII.  P O L O N I A 

36.  Academia Economică Krakovia                                                                                                              din 03.03.2006 

VIII.  B U L G A R I A 

37.  Academia Economiei Naţionale “D.A.Tenov”        din 21.05.2009 

IX.  T U R C I A 

38.  Universitatea Hacettepe   din 03.06.2005 

X.  I T A L I A 

39.  Universitatea Degli Studi, Palermo                                                                                                         din 29.04.2005  

40.  Universitatea Calabria  din 23.06.2009 

XI.  SERBIA 

41.  Institutul de Economie Agricolă, Belgrad din 09.10.2007 

XII. ELVETIA 

42.  International Trade Centre din 06.02.2008 

XIII.   AUSTRIA 

43.  University of IMC University of Applied sciences Krems din 01.06.2012 

XIV. CHINA 

44.  Lanzhou University din 22.03.2010  

45.  Huanggang Normal University din 27.03.2013 

XV.  MAROC 

46.  Università Chouaib Doukkali d’el jadida din 08.06.2010 

XVI. GRECIA 

47.  Serres Institute of Technologie din 17.01.12 

XVII. CEHIA 

48.  
Institutul de cercetari Stiintifice in domeniul Geodeziei, Topografiei 

si cartografiei 
din 27.09.2011 

XVIII.  ORGANIZAŢII STRĂINE ÎN MOLDOVA 

49.  Camera de Comerţ Americană din Moldova din 11.09.2009 

50.  EUBAM din 25.01.2011 

XIX.FIRME ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
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51.  Sigur-Asigur SRL din 28.02.2011  

52.  Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM din 19.04.2011  

53.  Odysseus SRL din 26.10.2011 

54.  Inspectoratul fiscal Principal de Stat din 23.08.2013 

55.  International Drug Enforcement Center din 14.05.2012 

XX.  ALTE ORGANIZATII 

SLOVACIA 

56.  Pamantec  din 14.02.2012 

57.  Job Trust din 17.01.2012 

XXI. BCR 

58.  Banca Commerciala Romana Chisinau din 02.05.2010 

XXII. UNIVERSITĂȚI DIN REPUBLICA MOLDOVA 

59.  Universitatea de stat „B P Hajdeu” din Cahul din 14.02.2007  

60.  Universitatea Real-Umanistica Cahul 2002 

61.  Institutul pentru Dezvoltatre şi Iniţiative Sociale (IDIS) Viitorul din 11.10.2004 

62.  Institutul Naţional de Economie şi Informaţie 2003 

63.  Institutul Muncii al Confederaţiei Sindicatelor 2013 

64.  Institutul de Relații Internaționale din Moldova din 08.05.2012 

Pe parcursul anului 2013 au fost încheiate și reînnoite acorduri de colaborare cu 

următoarele universităţi: 

1. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (România);  

2. Universitatea Andrei Şaguna din Constanţa (România); 

3. Universitatea Naţionala “Iurii Fedkovici”, Cernăuţi (Ucraina);  

4. Academia de Studii Economice din București (România). 

 

De asemenea, ASEM face parte din următoarele organizaţiile internaţionale:  

 Asociaţia Universitară Europeană, 

 Agenţia Universitară a Francofoniei, 

 Reţeaua Universitară a Ţărilor din Bazinul Mării Negre în cadrul cărora au loc diferite 

activităţi şi manifestări ştiinţifice. 

 

11.3. Programe de mobilitate 

a) studenţeasca: 

a. În colaborare cu Universitatea Economică din Cracovia, Polonia este organizată 

anual mobilitatea studenţească: anual câte 2 studenţi de la ambele Instituţii de învăţământ, fac 

studiile pe parcursul unui semestru la instituţia partener. In anul universitar 2013-2014, ASEM a 

fost universitatea gazdă pentru un student de la UEC, 2014-2015 – 4 studenți ASEM vor 

beneficia de  mobilitate . 

b. ASEM a fost universitate gazdă şi pentru un student din Irlanda in cadrul 

mobilităţii studenţeşti pentru un an universitar  

 

c. În cadrul programului Erasmus Mundus au beneficiat de mobilitate următorii 

studenţi ASEM:  
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Tabelul 24. Studenții ASEM, care au beneficiat de mobilitate în cadrul 

programului Erasmus Mundus 

Nr. Nume, 

prenume 

Nivelul 

de 

studii 

Facultatea/ 

specialitatea  

Universitatea gazdă Ţara Perioa

da  

1. Ursu Irina  Licenţă Business şi 

administrare 

Karl-Franzens 

Universitat Graz 

Austria 5 luni 

2. Guţuleac Liviu licenţă Finanţe  Alicante Spania 5 luni 

3. Costaş Cristian licenţă Cibernetica Al.Ioan Cuza, Iaşi România 5 luni 

4. Cicală Sergiu licenţă Cibernetica Al.Ioan Cuza, Iaşi România 5 luni 

5. Damian Lucia master turism Yagolonia Polonia 10 luni 

6. Mija Semion doctorat Cibernetica Alicante  Spania  6 luni 

7. Rurac Ludmila doctorat Marketing; 

Logistică 

Mykolas Romeris 

University 

Lituania 6 luni 

8.  Roşca Igor doctorat Geografie Al.Ioan Cuza, Iaşi România 6 luni 

b) academică:   

     - 10 cadre didactice de la ASEM au participat la stagii de documentare cu durata de 1 lună la 

ASEB; 

     -  4 cadre didactice de la ASEM au participat la stagii de documentare cu durata de  7 zile la 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

     -  3  cadre didactice de la ASEM au participat la stagiu de documentare cu durata de 2 luni la 

Universitate Picardie Jules Verne, Amiens, Franţa 

     - 1 cadru didactic de la ASEM a participat la stagiu de producţie cu durata de 1 luna,Franţa  

     - 1 cadru didactic de la ASEM a participat la stagiu de documentare la Bucureşti,  AUF pe 3 

zile . 

    - 1 cadru didactic de la ASEM a beneficiat de mobilitate, în cadrul programului Erasmus 

Mundus, pe o durata de 2 luni 

    - 1 cadru didactic de la Universitatea „AI CUZA” din Iaşi  a beneficiat de mobilitate la ASEM, 

în cadrul programului Erasmus Mundus, pe o durata de 7 luni 

 

11.4. Studenţi străini 

     Număr total: 87 

      Inclusiv: budget  23      contract  64 

Ţările de origine: Ucraina, Rusia, Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Tadjikistan, Lituania, 

România,  Israel, Turcia, Suedia, Nigeria, SUA 

 

 

XII. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

12.1.Planificarea şi utilizarea mijloacelor publice şi speciale: 

În temeiul articolului nr.49 al Legii Învăţămîntului și HG 983 din 22.12.2012, începînd cu 

1 ianuarie 2013, ASEM dispune de statut de autonomie universitară, inclusiv şi cea financiară. 

Autonomia financiară ca parte componentă a autonomiei universitare, constă în dreptul Instituției 

de a-și organiza activitatea independent și a se autogestiona financiar. 

Bugetul ASEM pentru anul 2013 este compus din mijloacele financiare alocate de la 

bugetul de stat pentru servicii educaţionale (în baza contractului de finanţare) şi veniturile proprii 

ale instituţiei (mijloacele speciale). 
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Alocaţiile bugetare pentru anul 2013 constituie 35217,6 mii lei și sunt compuse din 

următoarele componente: 

1. Servicii educaţionale pentru realizarea comenzii de stat de pregătirea cadrelor în sumă de 

30973,4 mii lei, care includ: 

 Pregătirea specialiştilor (ciclul 0, I, licenţă): 26154,4 mii lei. Mijloacele alocate au fost 

direcţionate pentru cheltuieli de personal, burse (inclusiv bursa Președintelui), și o acoperire 

parțială a consumului de resurse energetice şi altor cheltuieli strict necesare procesului de studii. 

 Pregătirea masteranzilor (ciclul II masterat): 4055,1 mii lei. Mijloacele date la fel au fost 

direcţionate pentru cheltuieli de personal, burse și parțial servicii comunale. 

 Pregătirea cadrelor ştiinţifice (ciclul III doctorat și postdoctorat): 763,9 mii. 

2. Întreţinerea căminelor: 2102,0 mii lei. 

3. Întreţinerea studenţilor şi elevilor cu statut de orfan şi cei aflaţi sub tutelă: 1217,4 mii lei. 

4. Cercetări ştiinţifice: 924,8 mii lei 

Veniturile proprii ale instituţiei au fost planificate încasări de 84950,8 mii lei, din care au 

fost încasate venituri în mărime de 85564,3 mii lei, ceea ce constituie o supraexecutare de 

aproximativ1%. 

Aceste venituri au fost planificate, încasate şi utilizate din următoarele surse: 

1. Pregătirea specialiştilor (ciclul 0, I licenţă şi ciclul II masterat): venituri planificate 64405,6 

mii lei, încasate 70074,1 mii lei; cheltuieli planificate 75583,7 mii lei, valorificate 62885,4 mii 

lei. 

2. Pregătirea cadrelor ştiinţifice (ciclul III doctorat): venituri planificate 714,0 mii lei, încasate 

551,8 mii lei; cheltuieli planificate 756,2 mii lei, valorificate 560,3 mii lei. 

3. Alte servicii contra plată (cursuri de scurtă durată, cantine, activităţi sportive, tipografie, 

librării, etc.): venituri planificate 7485,9 mii lei, încasări 6256,9 mii lei; cheltuieli planificate 

7753,1 mii lei, valorificate 6285,7 mii lei. 

4. Întreţinerea căminelor: venituri planificate 4026,6 mii lei, încasări 2320,7 mii lei; cheltuieli 

planificate 4124,5 mii lei, valorificate 2418,6 mii lei. 

5. Arenda bunurilor proprietate publică: venituri planificate 4462,5 mii lei, încasate 4244,2 mii 

lei; cheltuieli planificate 4462,5 mii lei, valorificate 3303,9 mii lei. 

6. Sponsorizări şi donaţii: venituri planificate 3856,2 mii lei, încasate 2116,6 mii lei; cheltuieli 

planificate 1978,9 mii lei, valorificate 797,5 mii lei. 

Planificarea şi utilizarea alocațiilor bugetare cît şi a veniturilor proprii a fost efectuată legal 

şi regulamentar, conform actelor normative în vigoare. 

12.2.Investiţii: 

Pe parcursul anului 2013, Academia de Studii Economice din Moldova a planificat şi 

valorificat surse pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale, reparații curente și capitale, 

achiziții de mobilier.  

 

12.3.Taxe de studii (metodologie de calculare): 

Pentru anul universitar 2013-2014, taxele de studii în ASEM au fost stabilite în 

conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 196 din 22.02.2007, în următoarele mărimi: 

Tabelul 25. Taxe de studii stabilite pentru studenții de la Ciclul I, Licenţă: 



97 

 

Nr. 

d/o Facultatea 
Domeniul de formare profesională 

/ specialitatea 

Taxa pentru un an de studii, lei 

Învăţămînt cu 

frecvenţă la zi 

Învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

1 
Business şi 

Administrarea 

Afacerilor 

Business şi administrare (rom., rus.) 6800 3400 

Marketing şi logistică (rom., rus.) 6800 3400 

Merceologie şi comerţ (rom., rus.) 6000 - 

Turism (rom-engl., rom-fr., rom.la 

f/red.,rus.- la zi, f/red.) 
7500 3750 

Tehnologia și managementul 

alimentației publice (rom., rus) 
7000 3750 

2 

 

Economie 

Generală şi 

Drept  

Economie generală (rom., rus) 6000 3000 

Drept (rom., rus) 7500 3750 

Administraţie publică (rom.) 5500 - 

Asistență socială (rom) 5500 3000 

3 
Relaţii 

Economice 

Internaţionale 

Economie mondială şi relaţii economice 

internaţionale (rom.-engl., rom-fr., rus) 
7500 3750 

4 Finanţe  
Finanţe şi bănci (rom., rus., rom-engl. la 

zi; rom., rus. – la f/red.) 
7500 3750 

5 Contabilitate  Contabilitate (rom., rus.) 7500 3750 

6 

Cibernetică, 

Statistică şi 

Informatică 

Economică 

Cibernetică şi informatică economică 

(rom., rus) 
5700 3000 

Statistică şi previziune economică  

(rom., rus.) 
5500 - 

Informatică (rom., rus.) 5700 - 

Informatica aplicata (rom., rus.) 5700 - 

Management  informaţional (rom., rus) 5700 - 

Tehnologii informaționale 5700 3000 

Securitatea informațională 5700 - 

 

Tabelul 26. Taxe de studii stabilite pentru studenții de la Ciclul II, Masterat: 

Nr. 

d/o Facultatea Specializări 
Taxa anuală, 

lei 

1 Business şi Administrarea Afacerilor Toate specializările 8000 

2 Economie Generală şi Drept  Toate specializările 8000 

3 Finanţe Toate specializările 8000 

4 Contabilitate  Toate specializările 8000 

5 Relaţii Economice Internaţionale Toate specializările 8000 

6 
Cibernetică, Statistică şi Informatică 

Economică 
Toate specializările 6500 
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3. Ciclul III, Doctorat: toate specialităţile 8500 lei 

Pînă în prezent nu există prevederi legale ce reglementează o metodologie de calculare a 

taxelor de studii, de aceea fiecare instituţie individual îşi elaborează o metodologie. În ASEM 

taxă de studii medie se calculează în baza cheltuielilor reale suportate. 

 

 

XIII. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ 

13.1.Spaţii pentru studii. Dotare 

 

Academia de Studii Economice dispune de 6 blocuri de studii. Baza materială de studii se 

prezintă în felul următor: 

Tabelul 27. Baza materială de studii ASEM 

 

 

Suprafaţa 

blocurilor 

de studii 

(m.p.) 

inclusiv Numărul 

de locuri 

de studii 

(după 

proiect) 

Cantina 

(locuri 

după 

proiect) 

Sală 

sportivă 

Sala de 

lectură 

(locuri) 
de 

studii 

de studii 

auxiliară 
auxiliară 

Total 40560 24843 10688 5029 8276 300 5 392 

 

Sălile de studii sunt dotate cu mobilier care să asigure confortul studenţilor, o mare parte din 

săli sunt dotate cu tehnică multimedia (laptop, proiector). Există, de asemenea, laboratoare în 

care este instalat mobilier special, adaptat în funcţie de tipul activităţilor desfăşurate 

(merceologie, informatică, etc.). 

În anul de studii 2013-2014 au fost achiziţionate 80 de calculatoare. 

Sursa de finanţare:  

 ASEM – 55 

 Teme de cercetare – 5 

 Proiecte internaţionale – 20 

Amplasarea: 

 Laboratoare pentru studii – 20 

 Decanate, catedre, servicii – 22 

 Centrul de Competenţă în Informatică – 20 

 Laboratorul „Demografie” - 18 

II: Proiectoare multimedia 

Total: 67, dintre care: 

 51 plasate permanent în săli de studii 

 16 distribuite la decanate şi catedre 

În anul de studii 2013-2014 au fost achiziţionate 17 proiectoare. 

III. Table interactive – 3 

 

13.2.Biblioteca/mediateca. Dotare 

În anul 2013 dezvoltarea colecţiilor s-a axat pe reprezentativitate şi pe răspunderea nevoilor 

de învăţământ şi cercetare în domeniul economic. Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM sunt 

organizate şi dezvoltate în raport cu nevoile de informare ale utilizatorilor prin achiziţii, donaţii, 
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schimb şi alte surse. Procesele de selecţie, achiziţie, înregistrare şi depozitare a diverselor tipuri 

de publicaţii de la cărţi până la documente multimedia s-au realizat prin următoarele activităţi: 

 

 Aplicarea principiilor de bază ale dezvoltării colecţiilor: accesul liber la informaţie, 

respectarea dreptului libertăţii intelectuale, profilarea şi echilibrul, selectivitatea, 

coordonarea şi cooperarea etc.; 

 Orientarea prioritară a structurii şi componenţei colecţiilor de documente pentru 

susţinerea procesului educaţional universitar şi a activităţii de cercetare; 

 Dezvoltarea colecţiilor prin acoperirea echilibrată a tuturor disciplinelor de studiu şi a 

ariei lingvistice de interes; 

 Dezvoltarea colecţiilor de informaţii pe suport electronic; 

 Analiza permanentă a documentaţiilor necesare selecţiei: programele de studiu, planurile 

de cercetare, bibliografiile obligatorii şi facultative, formularele de deziderate ale 

utilizatorilor, studiile de marketing, planurile editoriale pentru achiziţia curentă, 

cuantumul resurselor bugetare şi extrabugetare, mărimea promoţiilor universitare etc.; 

 Crearea unui cadru de colaborare dinamică care să faciliteze participarea cadrelor 

didactice universitare la procesul de dezvoltare a colecţiilor de documente şi a bazelor de  

date; 

 Perfecţionarea activităţilor de dezvoltare a colecţiilor prin utilizarea Internet-ului ca bază 

pentru studierea ofertei pieţei editoriale, precum şi pentru realizarea comenzilor de 

publicaţii;  

 Intensificarea relaţiilor cu mediul universitar şi ştiinţific din ţară şi din străinătate în 

vederea creşterii numărului de documente achiziţionate prin donaţii şi schimb de 

publicaţii.  

 Participarea în Proiectele internaţionale (The World Bank Depository and Regional 

Library Program; Centrul European de Documentare (EUi); Consorţiul REM). 

 Activizarea fundraisingului în activitatea de dezvoltare a colecţiilor, eficientizarea 

activităţii de recepţionare a tuturor ediţiilor de profil, editate în Moldova; 

 

Colecţiile bibliotecii sunt dezvoltate pe o orientare preponderent pluridisciplinară, crearea 

unui mediu de bibliotecă electronic care să corespundă cerinţelor de studiu şi de cercetare ale 

utilizatorilor. La începutul anului 2014, colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM constituie 281899 

volume. Creşterea reală a acestei baze informaţionale constituie faţă de anul 2012 cu 2222 

unităţi.  

Alocaţia bugetară, un cuantum din resursele extrabugetare şi eventualele achiziţii gratuite 

prin sponsorizări şi donaţii au constituit resursele cu care a fost realizată dezvoltarea colecţiilor. 

În colecţiile bibliotecii în anul 2013 au fost adăugate şi puse la dispoziţia utilizatorilor 6238 

volume (933 titluri), în valoare totală 500488,94 lei, dintre care 322260,17 lei (64,4%, în anul 

2012 – 71%) au fost alocaţi din bugetul ASEM. Observăm o descreştere a alocaţiilor din bugetul 

instituţiei noastre.  
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Din numărul total de intrări noi, 5026 exemplare sunt cărţi, 1055 volume publicaţii seriale, 51 

documente audio-video şi electronice, 13 manuscrise, 93 autoreferate. Media per titlu constituie 

6,7, ce indică o creştere în comparaţie cu anul 2012 (5,3). Am constatat însă, ca şi în anii 

precedenţi, că solicitările sunt mult mai mari şi nu putem rezolva o bună parte din cererile la care 

este supusă biblioteca, fie că ne lipsesc unele titluri, fie că nu avem suficiente exemplare dintr-un 

titlu, deşi media pe titlu este de 5,6 (total colecţie). 

Din cele 6238 unităţi, 61,4% (3833 unităţi) sunt publicaţii didactice, 1877 unităţi 

reprezintă literatura ştiinţifică. Informarea utilizatorilor prin periodice şi seriale s-a realizat 

asigurându-se 102 abonamente (descreştere cu 24 abonamente în comparaţie cu anul precedent) 

în valoare de 137886,10 (124336,9 în 2012) lei la principalele publicaţii locale, româneşti, 

ruseşti şi străine, atât cu caracter de informare generală, cât şi de profil economic, conform 

cerinţelor înaintate de catedre (total intrări 1055 volume (1007 în anul 2012).  

Numărul documentelor pe suport modern, achiziţionate în 2013, a fost mai mic decât în 

anul precedent. S-au achiziţionat la această categorie de documente 51 unităţi (în 2012 – 78 

unităţi). Pentru actualizarea bazei de date „Juristul” – s-au cheltuit 4320,40 lei.  

Rata de înnoire a fondului constituie 45,0 (59,5 în 2012). Cheltuielile pentru achiziţii de 

documente per utilizator au crescut faţă de anul precedent de la 33 lei la 37 lei (24 lei din bugetul 

ASEM, în anul 2012 - 23,4 lei), intrările noi per utilizator sunt în creştere şi constituie 0,5 (0,33 

din bugetul ASEM). Total bugetul pentru achiziţii de documente: 500488,94 lei (322260,17 lei 

din bugetul ASEM). 
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Figura 10. Intrări noi în raport cu tipul  publicaţiilor, anul 2013 
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Figura 9. Dezvoltarea colecţiei 1992-2013 
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Pe parcursul anului 2013 biblioteca şi-a completat fondurile prin donaţii cu 1931 volume în 

valoare de 92863,18 lei, ceea ce reprezintă o descreştere în comparaţie cu anul 2012 (de la 25% 

până la 24%). Biblioteca Ştiinţifică ASEM a colaborat în acest context cu organizaţii (Banca 

Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană, Camera Naţională a Cărţii, ASE 

Bucureşti) şi cu persoanele particulare. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 12. Structura după limbi 

 

În 2013 fondul de publicaţii al Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM s-a îmbogăţit din diverse surse:   

 

 

 

76% 

24% 

Figura 11. Donaţiile în structura achiziţiilor, 2013 

Total

Publicații 
științifice 

Publicații 
didactice 
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română

în limba
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în limbi
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1877 

3833 

4545 

934 759 
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Pe parcursul anului 2013 din fondul Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM au fost eliminate 4016 

volume (182 titluri), ce constituie 1,4% (în anul 2012 - 0,6%) din totalul colecţiilor, normele 

internaţionale de eliminare anuală fiind 5%. La 1 ianuarie 2014 colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a 

ASEM constituie 281899 volume  (50360 titluri). Valoarea totală a fondului este de 1113399,85 

lei.   
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Figura 13. Provienenţa intrărilor noi, 2013 (lei) 
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Figura 14. Colecţia Bibliotecii la 1 ianuarie 2014 
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Structura colecţiilor şi nivelul lor ştiinţific sunt elemente determinate de structura 

procesului didactic şi nivelul cercetării din universitate. Disciplinele normative predate la ASEM 

în marea majoritate sunt acoperite cu un număr suficient de manuale. Literatura didactică 

constituie 63% din numărul total al publicaţiilor, ceea ce reprezintă un indicator care corespunde 

cu normele internaţionale.  

 

 

 

 
În anul de referinţă au fost abonate 102 ediţii periodice în valoare de 137886,10 lei, ceea ce a 

însemnat o descreştere numărului de abonamente şi creştere a cheltuielilor în comparaţie cu anul 

2012.  
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Figura 16. Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM   
după genul publicaţiilor 

58% 
32% 

10% 

Figura 15. Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM  
prezentată în limbi 
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Colecţia de ediţii periodice constituie 916 titluri, acestea fiind reflectate în baza de date de 

înregistrări bibliografice. Abonarea la ediţii periodice pentru anul 2013 a avut loc în lunile 

noiembrie-decembrie 2012 în baza de concurs. Licitaţia a fost câştigată de Moldpresa SA.  

 

 

 
 

Colecţia de ediţii periodice constituie 926 titluri, acestea fiind reflectate în baza de date de 

înregistrări bibliografice. Abonarea la ediţii periodice pentru anul 2014 a avut loc în lunile 

noiembrie-decembrie 2013 în baza de concurs. Licitaţia a fost câştigată de Moldpresa SA.  

 

În anul 2013 Biblioteca Ştiinţifică ASEM a primit 199 cărţi (175 în anul 2012) prin 

intermediul schimbului de la diverse universităţi de peste hotare. Totodată au fost transmise 

partenerilor 132 cărţi şi 82 reviste, majoritatea fiind publicaţiile ASEM.  

 

Fondul de Schimb este organizat în baza publicaţiilor corpului profesoral didactic, editate la 

Centrul Poligrafic ASEM, dubletelor şi ediţiilor provenite din donaţii. Scopul acestei activităţi 
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este completarea suplimentară a colecţiei bibliotecii, precum şi promovarea publicaţiilor 

cercetătorilor din ASEM. La 1 ianuarie 2014 Fondul de schimb constituie 60 volume (valoarea 

totală 9758 lei).  

Biblioteca ASEM deţine în structura sa 5 săli de lectură, un centru de împrumut şi un 

Centru Multimedia. Sălile de lectură au o capacitate totală de 385 locuri, în care se pot consulta 

aproximativ 290000 de documente de toate tipurile, iar Centrul de Împrumut poate pune la 

dispoziţia utilizatorilor săi 180100 de documente. Servirea studenţilor şi doctoranzilor, corpului 

profesoral-didactic şi specialiştilor din sfera comercială, financiară, bancară şi din afaceri s-a 

realizat în medie 54,8 de ore săptămânal.  

 

De serviciile Bibliotecii în anul 2013 au beneficiat 13483 de utilizatori (din care activi 12035). 

Clienţii reali ai Bibliotecii ASEM sunt următoarele categorii: studenţi – 10615; cadre didactice – 

442; doctoranzi – 68; masteranzi – 408; alte categorii – 202; utilizatori nespecifici – 300; 

utilizatori CNC – 2022.  

 

 
 

Solicitările mari ale acestui important serviciu în anul 2013 se concretizează în câteva date 

esenţiale:  

 13483 utilizatori persoane fizice;  

 123926 frecvenţă;   

 20000 vizite virtuale; 

 174766 documente consultate şi împrumutate.  

 

Aceste date, comparate cu cele planificate, ca şi cu cele ale anului anterior, adică 2012, relevă 

următoarele:  

 frecvenţa pe întregul an a scăzut, faţă de anul precedent, cu 13233 unităţi;  

 numărul utilizatorilor a scăzut cu 1345 persoane;  

 numărul de documente consultate a scăzut, comparativ cu anul precedent, cu 28389 

unităţi. 

88% 

3% 1% 4% 2% 2% 

Figura 19. Utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice ASEM 

Studenți - 10615 Masteranzi - 408
Doctoranzi - 68 Cadre didactice - 442
Utilizatori nespecifici - 300 Alte categorii - 202
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Figura 20. Împrumut şi consultanţă publicaţiilor  
în anul 2013 

Total în limba română didactică ştiinţifică

Indicatorii sunt în diminuare în legătură cu micşorarea numărului de studenţi înscrişi la 

facultăţile ASEM. 

 

Un indicator important, care arată cel mai bine încărcătura de activitate cu publicul, frecvenţa 

medie zilnică ponderată care, pentru 2013, a fost de 390, în descreștere cu 36 faţă de 2012.  

 

Din cifre prezentate rezultă următorii indicatori de performanţă:  

 indicele de frecvenţă de 9,19 semnifică faptul că fiecare utilizator a venit la bibliotecă în 

tot parcursul anului de peste 9 ori (în anul precedent de 9,25);  

 documente eliberate zilnic – 550, cu 81 mai puţin decât în anul 2012;  

 indicele de lectură 13,0 indică o descreştere de 2,2 documente consultate de fiecare cititor 

faţă de anul 2012;   

 numărul de documente consultate de utilizatori, raportat la numărul de salariaţi – a 

crescut în 2013 cu 35 unităţi, dă valoarea de 3285 unităţi. 

 

Perioadele cele mai încărcate ale anului sunt primul şi ultimul trimestru, perioade 

corespunzătoare cu cele de activitate intensă din sistemul de învăţământ. 

După conţinut, categoria de documente cu cea mai mare solicitare o reprezintă în continuare 

literatura didactică 122336 (70%) din totalul documentelor consultate; 52430  (30%) ştiinţifică. 

: 

Frecvenţa anuală cea mai ridicată se constată la Secţia Centrul Multimedia – 24145, fiecărui 

angajat revenindu-i o medie de 3500 utilizatori serviţi pe an; Comunicarea Colecţiilor - 61132, 

media pe angajat de 3217 cititori serviţi pe an; Sala de lectură „Paul Bran” - 7062, media pe 

angajat - 2354; Sala de lectură „Eugeniu Hrişcev” - 9498, media pe angajat - 1900; Sala de 

lectură a Colecţiei de Patrimoniu - 4686 cititori, media pe angajat - 1172; Biblioteca CNC - 

22382 cititori, media pe angajat – 5596; Sala de referinţe - 8054 utilizatori, media pe angajat – 

1342. 

Documentele consultate în 2012, în raport cu secţiile bibliotecii, sunt repartizate astfel: 

Comunicarea Colecţiilor - 110126, fiecărui angajat revenindu-i o medie de 5796 documente; 

Sala de lectură „Paul Bran” - 13291, media pe angajat - 4430; Sala de lectură „Eugeniu 

Hrişcev” - 20389, media pe angajat - 4078; Sala de lectură a  Colecţiei de Patrimoniu - 23787, 

media pe angajat - 5947; Biblioteca CNC - 34982, media pe angajat – 8746. 

După conţinut, categoria de documente cu cea mai mare solicitare o reprezintă în continuare 

literatura didactică 142209 (70%) din totalul documentelor consultate; 60946  (30%) ştiinţifică. 
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În anul 2013 numărul de utilizatori nespecifici a fost de 300, indicând o descreştere faţă 

de anul 2012 cu 90 utilizatori. Principala categorie de utilizatori sunt studenţii învăţământului 

superior din capitală. Suma încasărilor constituie 6360 lei, constituind o diminuare de 1,2 ori faţă 

de anul precedent. 

 

Multiplele solicitări ale cititorilor au fost satisfăcute şi prin intermediul împrumutului 

interbibliotecar. Împrumutul naţional şi internaţional sunt surse de completare ale nevoii de 

informare şi documentare; aceste două servicii de bibliotecă, oferite de către „Colecţia de 

Patrimoniu” sunt promovate în rândul cadrelor didactice şi a cercetătorilor. Pe parcursul anului 

2013 au fost acordate 23 împrumuturi (cereri primite 23). Publicaţiile oferite de către alte 

biblioteci au constituit 426 (din 451 cereri). 

 

În anul 2013 prestarea serviciilor auxiliare a constituit: scanare – 20078; listare – 25000; lucrări 

de legare, copertare şi restaurare - 1232. 

 

 

XIV. CONCLUZII. 

  

14.1. Dificultăţi în activitatea ASEM 

Considerăm că activitatea ASEM în anul 2013 - 2014, atât în plan metodico-didactic, cât 

şi ştiinţific, poate fi considerată ca satisfăcătoare, rămânând, totodată, unele rezerve, printre 

cele mai importante menţionăm: 

 Numărul mare de restanţieri pe parcursul anului. 

 Absenţa nemotivată de la ore a studenţilor. 

 Dificultăţi în plasarea studenţilor la practica de producție și de licenţă, precum și 

efectuarea, în unele cazuri formală a acesteia; 

 Numărul insuficient de locuri în căminele studenţeşti 

 

Propuneri de soluţionare: 

 Orientarea şi intensificarea activităţii profesorilor privind elaborarea materialelor 

didactice şi metodice, publicarea materialelor în formă electronică pe platforma 

MOODLE a ASEM; 

 Oportunitatea implementării învăţământului la distanţă, îndeosebi actual pentru tinerii din 

Republica Moldova plecaţi la lucru în afara hotarelor republicii;  

 revizuirea permanentă a programelor analitice şi a conţinutului cursurilor în vederea 

reflectării mai pronunţate a specificului domeniului financiar-bancar autohton, sporiri 

relevanţei lucrului individual cu studenţii, accentuării priorităţilor în formarea 

specialistului;   

 extinderea numărului de materiale metodico-didactice elaborate/actualizate şi publicate, 

inclusiv în varianta electronică;  

 perfectarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor cadrelor didactice în 

vederea completării acestuia cu tot spectrul de activităţi exercitate în procesul didactic, 

ştiinţific, instructiv-educativ.  

 intensificarea colaborării cu centrele de cercetare din ţară şi de peste hotare în vederea 

antrenării cadrelor didactice în programe şi proiecte instituţionale de cercetare ştiinţifică;  
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 identificarea posibilităţilor de a efectua stagii de perfecţionare nu doar în ţară, dar şi peste 

hotare; 

 Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a funcţionării SMC conform cerinţelor ISO 9001. 

 Creşterea gradului de asigurare metodico-didactică a disciplinelor de specialitate;  

extinderea numărului de materiale metodico-didactice elaborate/actualizate și publicate; 

 Intensificarea colaborării cu instituțiile superioare de învățământ din țară și de peste 

hotare. 

 Stabilirea unui număr de ore obligatorii de lucru în biblioteca ASEM cu verificarea 

lucrului efectuat de către profesor, înregistrarea studentului într-un program elaborat  în 

sălile de lectură; 

 Organizarea activităţilor interactive profesor-student prin comunicarea on-line 

(răspunsuri on-line la întrebările studenţilor). 

 Amplificarea aspectul aplicativ în formarea profesională a specialiştilor, de orientat 

procesul de studii, conţinutul disciplinelor de specialitate spre studierea şi soluţionarea 

problemelor reale ale economiei, de practicat studii de caz din practica unităţilor 

economice. 

 Intensificarea activităţii curatorilor în vederea monitorizării prezenţei şi argumentării 

absenţelor nemotivate, precum şi ridicării nivelului reuşitei studenţilor în cadrul 

evaluărilor intermediare şi a celor finale;  

 Extinderea colaborării internaţionale cu centrele universitare şi de cercetare din alte 

state în vederea accesării fondurilor şi programelor europene finanţate de UE.  

 Determinarea surselor financiare necesare pentru stimularea materială a cadrelor 

didactice şi de cercetare pentru elaborarea proiectelor în scopul participării la 

concursurile internaţionale şi naţionale de proiecte pentru cercetarea ştiinţifică.  

• Evaluarea activităţii ştiinţifice şi profesionale a cadrelor didactice şi de cercetare din 

ASEM şi prin prisma participării la proiectele naţionale şi internaţionale de cercetare.  

• Intensificarea elaborării articolelor ştiinţifice publicate în reviste recenzate 

internaţionale şi revistele recenzate naţionale din categoria B şi C.  

• Consolidarea parteneriatului între mediul universitar şi de afaceri prin realizarea 

cercetărilor aplicative pe baze contractuale cu diverse instituţii şi agenţi economici.  

 

 

XV. Rezumat privind rezultatele concrete înregistrate în anul 

universitar 2013-2014 

 

În anul de studii 2013-2014 ASEM a realizat un şir de activităţi, care se încadrează, în 

linii generale, în  activităţile planificate.  

            1. ASEM a asigurat  realizarea în condiţii eficiente a  procesului didactic atât la ciclul I, 

licenţă, cât şi la ciclul II, masterat; 

2. Pe parcursul anului au fost susţinute şi aprobate de CNAA 19 teze de doctor în ştiinţe;  

3. La cursurile de formare continuă au studiat peste o mie de cursanți. 

4. Auditul intern al Sistemului de Management al Calităţii, conform standardelor 

internaţionale ISO 9001/ 2008  a confirmat  funcţionarea SMC în ASEM ; 

5. În anul de studii 2013-2014 au asigurat procesul didactic 454 cadre didactice. Din 

aceștia 393 persoane sau 86,6% sunt titulari. Din cadrele didactice titulare 59,5% 

dețin titluri științifice de doctor sau doctor habilitat; 
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6. Pe parcursul anului de studii 2013-2014 au fost organizate 7 întâlniri cu angajatorii în 

cadrul unor mese rotunde. Informațiile obținute în rezultatul discuțiilor au fost folosite 

pentru elaborarea planurilor noi de studii la toate specialitățile de la ciclul I, licență. 

De asemenea au fost încheiate acorduri de colaborare cu  unele întreprinderi 

participante la aceste mese rotunde; 

7. În perioada de raport au fost încheiate sau actualizate contracte de colaborare cu:   

 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (România);  

 Universitatea Andrei Şaguna din Constanţa (România); 

 Universitatea Naţională “Iurii Fedkovici”, Cernăuţi (Ucraina);  

 Academia de Studii Economice din București (România). 

8. Academia de Studii Economice a fost evaluată de către Consiliul Naţional de Atestare 

şi Acreditare la cea mai înaltă categorie ”A” – recunoaştere internațională.   

Pe parcursul anului 2013 a fost finalizată procedura de acreditare ştiinţifică a ASEM.  

Astfel, pentru anii 2013-2018 ASEM este acreditată pe următoarele profiluri ştiinţifice:  

 Economie fundamentală şi aplicată (coordonator: prof. univ. dr. hab. 

Eugenia Feuraş); 

 Business şi administrare (coordonator: prof. univ. dr. hab. Ion Paladi); 

 Finanţe, contabilitate şi analiză economico-financiară (coordonator: prof. 

univ. dr. hab. Ludmila Cobzari) 

 Integrare europeană şi politici sociale (coordonator: prof. univ. dr. hab. 

Boris Chistruga); 

 Tehnologii informaţionale, Informatică, statistică şi cibernetică economică 

(coordonator: prof. univ. dr. hab. Ion Bolun).  

9. Pe parcursul anului universitar 2013-2014 a fost supusă procedurii de acreditare 

externă specialitatea „Drept” de la ciclul I, licență; 

10. În anul 2013, activitatea de cercetare ştiinţifică, executată în cadrul ASEM, s-a axat 

pe realizarea de teme de iniţiativă şi proiecte finanţate de la bugetul de stat. 

Rezultatele activităţii ştiinţifice, obţinute în anul 2013, sunt reflectate în lucrări 

publicate în reviste şi ediţii de peste hotare. Pe parcursului anului cadrele didactice, 

doctoranzii, competitorii şi masteranzii ASEM au participat de simpozioane, 

conferinţe, seminare şi alte manifestări ştiinţifice, inclusiv la evenimente ştiinţifice 

internaţionale. Cu contribuţia catedrelor şi altor subdiviziuni ale ASEM, au fost 

organizate 19 de manifestări ştiinţifice. În cadrul ASEM, activează 6 Consilii 

Ştiinţifice Specializate cu dreptul de a examina tezele de dr. habilitat şi dr. în ştiinţe 

economice, care cuprind 10 specialităţi. Pe parcursul anului de studii au fost susținute 

19 teze de doctor în științe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X E 
 

 

 

 

 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

Anexa nr. 1 

Contingentul de studenţi în anul de studii 2013-2014 
 

Învăţămînt cu frecvenţă la zi 
 

N
r.

 c
rt

. 

 

 

 

 

Codul, specialitatea 

Anul de studii 

T
o
ta

l 
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u
d
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ţi
 

Inclusiv  

B
ăr

b
aţ

i 

F
em

ei
 

Absolvenţi 

  

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

B
u
g
et

 

C
o
n
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t 

T
o
ta

l 
ab

so
lv

en
ţi

 Inclusiv 

%
 a

b
s.

 d
in

 n
r.

 

ad
m

iş
i 

in
iţ

ia
l 

B
u
g
et

 

C
o
n
tr

ac
t 

1. 363.1 Business şi administrare 297 318 366  981 120 861 387 594 366 28 338 89 

2. 363.2 Achiziţii 16 20 28  64 56 8 18 46 28 25 3 70 

3. 363.3 Managementul proprietăţii intelectuale 13    13 10 3 4 9     

4. 363.5 Managementul resurselor umane 18    18 9 9 3 15     

5. 362.1 Marketing şi logistică 149 178 145  472 87 385 173 299 145 23 122 92 

6. 369.1 Merceologie şi comerţ 52 48 50  150 49 101 48 102 50 16 34 69 

7. 812.1 Turism 110 124 109  343 38 305 45 298 109 18 91 86 

8. 313.1 Administraţie publică 22 25 17  64 27 37 9 55 17 6 11 74 

9. 366.1 Economie generală 38 41 49  128 51 77 37 91 49 19 30 83 

10. 381.1 Drept 128 180 125 134 567 29 538 248 319 134 9 125 81 

11. 361.1 Contabilitate  256 280 270  806 125 681 196 610 270 49 221 92 

12. 364.1 Finanţe şi bănci 346 375 454  1175 116 1059 471 704 454 42 412 90 

13. 365.1 Economie mondială şi relaţii economice 

internaţionale 

103 104 104  311 42 269 125 186 104 15 89 97 

14. 367.1 Statistică şi previziune economică 14 17 17  48 44 4 13 35 17 15 2 73 

15. 368.1 Cibernetică şi informatică economică  74 51 54  179 116 63 136 43 54 31 23 78 

16. 526.2 Tehnologii informaţionale 35 25   60 27 33 50 10     

17. 526.5 Securitate informaţională  12   12 6 6 11 1     

18. 444.1 Informatică 20 14 17  51 40 11 39 12 17 10 7 75 

19. 444.3 Informatică aplicată  12 20  32 24 8 18 14 20 13 7 73 

20. 541.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei 

publice 

24 24   48 23 25 12 36     

TOTAL 1715 1848 1825 134 5522 1039 4483 2043 3479 1834 319 1515 81,5 
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Anexa nr. 2 

Contingentul de studenţi în anul de studii 2013-2014 
 

Învăţămînt cu frecvenţă redusă 
 

N
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Absolvenţi 
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IV 
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%
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B
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g
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C
o
n
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1. 363.1 Business şi administrare 229 300 320 150  999  999 394 605 150  150 83 

2. 362.1 Marketing şi logistică 101 106 83 58  348  348 131 217 58  58 77 

3. 369.1 Merceologie şi comerţ 32 31    63  63 14 49     

4. 812.1 Turism 40 43 44 29  156  156 54 102 29  29 95 

5. 366.1 Economie generală 18 22 15 18  73  73 22 51 18  18 69 

6. 381.1 Drept 97 78 65 60  300  300 85 215     

7. 361.1 Contabilitate  175 219 212 163  769  769 101 668 163  163 86 

8. 364.1 Finanţe şi bănci 175 217 214 131  737  737 159 578 131  131 85 

9. 365.1 Economie mondială şi relaţii economice 

internaţionale 
22 25    47  47 21 26     

10. 368.1 Cibernetică şi informatică economică  20 23 19 16  78  78 65 13 16  16 97 

11. 541.1 Tehnologia şi managementul 

alimentaţiei publice 

20 17    37  37 13 24     

TOTAL 929 1081 972 625  3607  3607 1059 2548 565  565 84,6 
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Anexa nr. 3 

Dinamica contingentului de studenţi în anul de studii 2013-2014 
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1705 
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301 

 

- 
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115 

 

- 

 

173 

 

23 

 

1834 

 

5522 

buget 1165 450 - -  - 28 16 - - 7 319 1039 

contract 4927 1255 2 118 301 - 208 99 - 173 16 1515 4483 

2 Frecvenţă 

redusă, 

din ei la:  

 

 

3864 
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43 

 

 

- 

 

 

167 

 

 

9 

 

 

565 

 

 

3607 

buget - - - - - - - - - - - - - 

contract 3864 399 5 241 247 - 119 43 - 167 9 565 3607 

TOTAL 9901 2104 7 359 548 - 255 158 - 340 32 2399 9129 
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Anexa nr. 4 

Reuşita studenţilor pe anii de studii în anul de studii 2013-2014 
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9-7 

 

 

7-5 

 

 

4-1 

1 Anul I 2836 1881 955 450 2386 2395 441 189 913 1647 87 86.9 2749 2749 

2 Anul II 3168 2015 1153 359 2809 2755 413 265 1414 1145 344 79.1 2824 2824 

3 Anul III 3017 2022 995 353 2664 2607 410 112 1442 1243 220 82.7 2797 2797 

4 Anul IV 912 142 770 10 902 808 104 72 444 243 153 83.2 759 759 

TOTAL 9933 6060 3873 1172 8761 8565 1368 638 4213 4278 804 82.9 9129 9129 
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Anexa nr. 5 

Calitatea studiilor în anul de studii 2013-2014 
 

 

Nr. 

crt. 

 

Indicatorii calităţii studiilor  

(pe domenii de formare profesională) 

 

BAC/ 

Colegiu 

Şcoală medie 

de cultură 

generală 

 

Rural 

 

Urban 

Forma de studii 

zi frecvenţă 

redusă 

1. 

 
Denumirea domeniului/specializarea „Business şi Administrare”       

Media la admitere 7,42 8,05 7,47 7,39 7,45 7,41 

Media la prima sesiune 7,63 7,87 7,70 7,82 7,69 7,64 

Restanţe  207 4 168 43 105 106 

Denumirea domeniului/specializarea „Achiziţii”       

Media la admitere 8,22 10,00 8,40 8,32 8,30 - 

Media la prima sesiune 8,58 8,97 8,64 8,82 8,58 - 

Restanţe 6 - 4 2 6 - 

Denumirea domeniului/specializarea „Managementul Proprietății 

Intelectuale” 

      

Media la admitere 8,02 8,34 8,08 7,98 8,02 - 

Media la prima sesiune 8,65 8,52 8,51 8,64 8,65 - 

Restanţe 3 1 3 1 4 - 

2. Denumirea domeniului „Marketing şi Logistică”       

Media la admitere 7,55 8,83 7,67 7,47 7,70 7,31 

Media la prima sesiune 7,81 7,86 7,84 7,80 7,89 7,85 

Restanţe  83 21 94 10 80 24 

3. Denumirea domeniului „Merceologie şi Comerţ”       

Media la admitere 7,83 9,27 7,96 7,72 7,79 7,88 

Media la prima sesiune 8,02 8,46 8,35 8,16 8,17 8,01 

Restanţe  32 6 25 13 29 9 

4. Denumirea domeniului „Turism”       

Media la admitere 7,61 8,63 7,78 7,43 7,71 7,37 

Media la prima sesiune 8,07 8,19 8,09 8,14 8,15 8,02 

Restanţe  69 3 59 13 49 23 

5. Denumirea domeniului „Administraţie Publică”       

Media la admitere 7,80 9,50 7,83 7,61 7,81 - 
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Media la prima sesiune 8,15 8,30 8,27 8,16 8,15 - 

Restanţe  10 1 8 3 11 - 

6. Denumirea domeniului „Economie Generală”       

Media la admitere 7,86 10,00 7,85 7,90 8,10 7,59 

Media la prima sesiune 7,96 8,14 7,87 7,99 7,98 7,77 

Restanţe  14 1 10 5 9 4 

7. Denumirea domeniului „Drept”       

Media la admitere 7,49 9,02 7,47 7,55 7,50 7,40 

Media la prima sesiune 7,84 8,03 7,68 7,91 7,82 7,72 

Restanţe  97 4 64 37 52 49 

8. Denumirea domeniului „Contabilitate”       

Media la admitere 7,92 9,19 7,99 7,82 8,01 7,77 

Media la prima sesiune 7,98 8,29 7,84 7,99 7,99 7,42 

Restanţe  79 7 55 31 49 37 

9. Denumirea domeniului „Finanţe şi Bănci”       

Media la admitere 7,85 9,42 7,87 7,87 7,92 7,71 

Media la prima sesiune 8,09 8,28 8,06 8,17 8,18 8,01 

Restanţe  174 5 111 68 88 91 

10. Denumirea domeniului „Economie mondială şi relaţii economice 

internaţionale” 

      

Media la admitere 8,01 8,80 8,33 7,75 8,06 7,81 

Media la prima sesiune 8,48 8,62 8,34 8,49 8,44 8,12 

Restanţe  44 3 26 21 39 8 

11. Denumirea domeniului „Statistică şi Previziune Economică”       

Media la admitere 8,11 9,16 8,15 8,30 8,16 - 

Media la prima sesiune 8,25 8,40 8,17 8,31 8,25 - 

Restanţe  1 - 1 - - - 

12. Denumirea domeniului „Cibernetică şi Informatică Economică”       

Media la admitere 7,81 9,13 8,07 7,54 7,90 7,46 

Media la prima sesiune 8,21 8,50 8,19 8,27 8,13 7,86 

Restanţe  31 4 26 9 26 9 

13. Denumirea domeniului „Informatică”       

Media la admitere 7,42 6,83 7,60 7,23 7,42 - 
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Media la prima sesiune 7,27 7,14 7,17 7,25 7,27 - 

Restanţe  9 1 6 4 10 - 

14. Denumirea domeniului „Tehnologii Informaţionale”       

Media la admitere 7,64 8,23 7,79 7,68 7,68 - 

Media la prima sesiune 7,64 7,83 7,51 7,63 7,64 - 

Restanţe  14 2 9 7 16 - 

15. Denumirea domeniului „Tehnologii şi Managementul 

Alimentaţiei Publice” 

      

Media la admitere 7,65 - 7,84 7,30 7,74 7,59 

Media la prima sesiune 7,43 - 7,27 7,41 7,28 7,16 

Restanţe  13 - 7 6 8 5 

16. Denumirea domeniului „Managementul Resurselor Umane”       

Media la admitere 7,96 - 7,77 8,02 7,96 - 

Media la prima sesiune 8,36 - 8,25 8,41 8,36 - 

Restanţe  5 - 4 1 5 - 
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Anexa 6 

Evidenţa studenţilor orfani şi a celor aflaţi sub tutelă în anul de studii 2013-2014 
 

Nr. 

crt. 

Anul 

de 

studii 

Absolvent 

în anul 

curent (da 

/ nu ) 

Numele, prenumele studentului Specialitatea Statutul 

studentului 

(orfan/tutelă) 

Acte care confirmă statutul indicat 

1. I Nu Ereşcova Irina Vitalie Finanţe şi bănci orfan Certificat deces tata BM 038062, certificat 

deces mama BM 018709 

2. I Nu Ianducova Maria Gheorghe Contabilitate orfan Certificat deces tata DC IV 0741393, 

certificat deces mama DC-IV 0555253 

3. I Nu Mereniuc Cristina Serghei Contabilitate orfan Certificat de deces mama DC-IV 1014824  

4. I Nu Sadnicova Galina Alexei Cibernetică, statistică şi 

informatică economică 

orfan Hotarîre judicăţii nr.2-2534 din 30.06.1995 

despre decaderea de drepturi părinteşti a 

ambelor părinţi 

5. I Nu Burlea Mihaela Gheorghe Finanţe şi bănci orfan Certificat de deces mama DC-IV , 

dispozitie nr.048 din 29.05.2013 cu privire 

la instituirea curatelei 

6. I Nu Starodubţeva Elena Grigore Drept orfan Hotarîre judicăţii nr.2-4696 din 02.02.2011 

despre decaderea de drepturi a mamei 

solitare 

7. I Nu Bogaciov Constantin Ivan Marketing şi logistică orfan Certificat de deces tata IV-BM  nr.357591, 

hotarîre judicăţii nr.8/5-1 din 13.07.1993 

8. I Nu Radvan Alina Vitalie Business şi administrare orfan Certificat de deces mama DC-IV  

nr.0486168, hotarîre judicăţii nr.2-2217/07 

din 31.05.2007 despre decaderea de 

drepturi părinteşti al tatălui 

9. I Nu Căpăţîna Mihai Vitalie Turism orfan Hotarîre judicăţii nr.2-3900 din 

26.01.2001, 2-4721 din 01.12.2008 despre 

decaderea de drepturi părinteşti a ambelor 

părinţi 

10. I Nu Fiştic Liliana Lilian Economie generală orfan Certificat deces tata DC IV 1048185, 

certificat deces mama DC-IV 0382539 

11. I Nu Munteanu Veaceslav Serafim Achiziţii  orfan Certificat deces tata DC IV 0668349, 

certificat de la primărie unde este stipulat 
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că exista actul de abandonare a mamei de 

la vîrsta de 6 luni 

12. I Nu Morosan Anatolii Evghenii Cibernetică, statistică şi 

informatică economică 

orfan Certificat de deces mama DC-IV  

nr.0045554, hotarîre judicăţii nr.2/1615 

din 22.12.2010 despre decaderea de 

drepturi părinteşti al tatălui 

13. I Nu Kostiucik Igor Vitalii Marketing şi logistică orfan Certificat deces tata DC IV 1199065, 

certificat deces mama DC-IV 1141579 

14. I Nu Bergan Maria Vladimir Drept orfan Certificat deces tata DC IV 1028143, 

certificat deces mama DC-IV 1181329 

15. II Nu Belostecinic Roman Andrei Cibernetică, statistică şi 

informatică economică 

orfan  

16. II Nu Covalenco Nichita Valeriu Finanţe şi bănci orfan  Certificat deces tata MP II 058812, 

certificat deces mama MP II 058803 

17. II Nu Dogot Ecaterina Valeriu Finanţe şi bănci orfan  

18. II Nu Roman Olga Simion Administraţie publică orfan  Certificat deces tata DC V 0195592, 

certificat deces mama DC-IV 0952952 

19. II Nu Titova Ecaterina Andrei Turism orfan Certificat deces tata DC IV 0410074, 

certificat deces mama DC-IV 0935934 

20. II Nu Iacovcenco Nadejda Piotr Turism orfan Certificat deces tata TP I 232008, certificat 

deces mama DC-IV 0843888 

21. II Nu Gorbaciova Alina Alexandru Business şi administrare orfan  

22. II Nu Tamazlicari Irina Iurie Achiziţii orfan  

23. II Nu Chiperi Irina Teodor Achiziţii orfan Certificat deces tata DC-V 0326798, 

certificat deces mama DC-IV 0956394 

24. II Nu Guţu Alexandru Ion Finanţe şi bănci orfan Certificat deces tata DR  093254, 

120ertificate deces mama DR 093255 

25. II Nu Limintovschi Constantin Oleg Marketing şi logistică orfan Certificat deces mama DC-V 0275672, 

hotărîrea jud. Nr.12-44 din 19.11.1998 

26. II Nu Baciu Pavel Ion Finanţe şi bănci orfan Certificat deces tata DC IV 0571357, 

120ertificate deces mama DC-V 0081124 

27. II Nu Marjina Constantin Gheorghi Tehnologii informaţionale orfan Certificat deces tata DC IV 0427174, 

120ertificate deces mama DC-IV 0599597 

28. II Nu Borodulin Andrei Iurii Finanţe şi bănci orfan Certificat deces tata AM 035242, 

120ertificate deces mama DC-IV 0866580 

29. II Nu Hlistun Natalia Ghenadie Economie mondială şi relaţii orfan Certificat deces tata DC V 0250456, 
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economice internaţionale hotarîrea nr.2-2144-09 din 21.12.2009 

decaderea drepturi parintesti mama 

30. II Nu Matei Alina Veaceslav Drept orfan Certificat deces mama DC-IV 1063007, 

decizia nr.3.9 din 27.09.2002 decaderea 

drepturi părinteşti tata 

31. II Nu Ciobanu Elena Ghenadie Drept orfan Certificat deces tata DC V 0273007, 

121ertificate deces mama DC-IV 1080881 

32. II Nu Gligor Victor Ion Tehnologii informaţionale orfan Certificat deces deces mama DC-IV 

0883296, hotărirea jud. 2-707-07 din 

15.10.2007 decaderea drepturi părinteşti 

tata 

33. II Nu Pinciuc Veaceslav Igor Business şi administrare orfan Certificat deces tata DC IV 0048030, 

certificat deces mama DC-IV 0060652 

34. II Nu Neagu Marina Nicolae Drept orfan Certificat de deces mama DC-IV 1118022, 

dispozitie nr.3-12 din 04.04.1999 cu 

privire la instituirea curatelei 

35. III Da Sârbu Alexandru Vasile Business şi administrare orfan Certificat deces tata DC IV 0667574, 

121ertificate deces mama DC-IV 0843265 

36. III Da Angheluţă Vasile Gheorghe Contabilitate orfan Certificat deces mama DC IV 0393054, 

hotărirea judec. Nr.2-1258-88 din 

21.12.1988 

37. III Da Vozian Maria Vladimir Finanţe şi bănci orfan Certificat deces tata DC IV 0346582, 

121ertificate deces mama DC-IV 0598032 

38. III Da Ciobanu Natalia Ion Economie mondială şi relaţii 

economice internaţionale 

orfan Certificat deces tata DC IV 0742765, 

121ertificate deces mama DC-IV 0568067 

39. III Da Moisova Victoria Victor Contabilitate orfan Certificat deces tata IV BM 379471, 

121ertificate deces mama DC-V 0201845 

40. III Da Mîndrescu Felicia Tudor Business şi administrare orfan Certificat deces tata DM  312156, 

121ertificate deces mama DC-IV 0425729 

41. III Da Stan Daniel Ion Business şi administrare orfan Certificat deces mama DC-V 011505, 

Decizie nr.5-9-7 din 13.03.2001 Cu privire 

la istituirea tutelei 

42. III Da Garştea Valentina Mihail Finanţe şi bănci orfan Hotărîre în numele Legii nr.2-213-04 din 

10.03.2004 

43. III Da Talpă Ion Ion Finanţe şi bănci orfan Certificat deces mama DM 398289, 

confirmare nr.494 din 15.07.2011 Direcţia 
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Asistenţă Socială şi Protecţie a familiei 

44. III Da Munteanu Nicolae Nicolae Finanţe şi bănci orfani Certificat deces tata DC-V  0136849, 

122ertificate deces mama DC-IV 0445784 

45. III Da Tarcovschii Serghei Serghei Finanţe şi bănci orfan Certificat deces mama 2006-43492 din 

07.06.2007 din SUA, Dispoziţie nr.01-10-

52 din 06.03.2007 cu privire la instituirea 

curatelei 

46. III Da Radvan Maria Marcelo Marketing şi logistică orfan Certificat deces mama DC-IV 0964379, 

certificat de divorţ EDI-I 007065 

47. III Da Şterbeţ Irina Petru Turism orfan Certificat deces tata DC-IV  0888126, 

certificat deces mama DC-IV 0539698 

48. IV Da Gaţcan Iulian Gheorghii Drept orfan Certificat deces tata DC IV 0701907, 

certificat deces mama DC IV 0490206 
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Anexa nr. 7 

 

Contingentul de studenţi din raioanele de Est în anul de studii 2013-2014 

 

Nr. 

crt. 

Forma de învăţămînt Anul I Anul II Anul III Anul IV Total  

1. Învăţămînt la zi 106 60 78 3 247 

buget 43 20 20 - 83 

contract 63 40 58 3 164 

2. Învăţămînt cu frecvenţă 

redusă 

13 20 15 14 62 

buget - - - - - 

contract 13 20 15 14 62 

TOTAL  119 80 93 17 309 
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Anexa 8 
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Anexa 9. Situaţie statistică în anul 2013 

 

Nr. Indice 

 

2013 2012 

I. COLECŢII (total) 281899 279677 

1 Titluri  50360 49609 

2 Cărţi                  250044 247960 

3 Periodice volume (reviste)                        26594 26548 

3.1 Periodice (titluri) 926 916 

3.2 În limba română 168 163 

4 Ziare volume                             1256 1148 

4.1. Ziare (titluri)  45 43 

4.2        În limba română 32 31 

5 Manuscrise                            380 367 

6 Autoreferate 1564 1471 

7 Documente audiovizuale 1343 1292 

8 Ştiinţifică                                             86959 87558 

9 Didactică                                   176476 174023 

10 Alte tipuri de documente după conţinut 2007 2051 

11 Beletristică 16457 16045 

12 În limba română                   164922 161188 

13 În limba rusă                      89958 90298 

14 În limbi străine                   27021 28191 

15 Valoarea totală a colecţiei (lei) 1113399,85 9237378,7 

16 Fondul de schimb 60 108 

17 Număr de metri liniari de raft 3900 3869 

II. INTRĂRI ÎN CURSUL ANULUI (total) 6238 4701 volume 

1 Titluri 933 882 

1.1 În limba română   497 472 

2 Cărţi  5026 3518 

3 Manuscrise 13 15 

4 Autoreferate 93 83 

5 Documente audiovizuale 51 78 

6 Seriale volume          1055 1007 

6.1         Reviste volume                          967 939 

6.2         Ziare volume                             88 68 

6.3 Număr de abonamente la ediţii periodice 102 126 

6.3.1         În limba română 60 60 

6.3.2         Numărul de titluri de reviste curente 75 97 

6.3.3        Numărul de titluri de ziare curente 27 29 

7 Ştiinţifică                                      1877 1783 

8 Didactică                               3833 2715 

9 Altele 116 195 

10 În limba română (ex.)            4545 3319 

11 În alte limbi (ex.)  1693 1382 

11.1          În limba rusă 934 715 

11.2          În limbi străine 759 667 

12 Din buget ASEM (ex.) 4475 2942 

13 Donaţii (ex.)                              1931 1526 

14 Valoarea totală a intrărilor (lei) 496168,5 487978,8 

15 Schimb de publicaţii 199 175 

III. Eliminări (ex.) 4016 1327 

1 Titluri 182 0 

2 În limba română (ex.) 811 536 
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IV. BENEFICIARI  13483 14828 

1 Beneficiari activi  12035 13346 

2 Studenţi                                   10615 11714 

3 Cadre didactice                        442 577 

4 Doctoranzi 68 20 

5 Masteranzi 408 516 

6 Alte categorii 202 129 

7 Utilizatori nespecifici 300 390 

V. FRECVENŢE 123926 137159 

5.1 Vizite virtuale  20000 28000 

VI. ÎMPRUMUT ŞI CONSULTAREA  

DE DOCUMENTE 

174766 

 

203155 

 

1 În limba română 137383 160830 

VII. ÎMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR 2013 2012 

1 Cereri primite 23 300 

2 Împrumuturi acordate 23 290 

3 Cereri adresate altor biblioteci 451 280 

4 Împrumuturi acordate  426 260 

VIII. SERVICII CONTRA PLATĂ 2013 2012 

1 Suma încasată (lei) 14860 20970 

1.1 Servirea utilizatorului nespecific 6360  7330 

1.2 Servicii Multimedia 8500 7850 

1.3 Servicii xerox - 5260 

1.4 Alte - 7850 

IX. ACTIVITĂŢI CULTURALE 2013 2012 

1 Activităţi publice                                        29 25 

2 Expoziţii informative  43 43 

3 Expoziţii tematice 139 87 

4 Expoziţii virtuale 2 2 

5 Alte expoziţii (pictură, foto)  5 2 

6 Reviste bibliografice electronice 4  

X. ACTIVITATEA BIBLIOGRAFICĂ 2013 2012 

1 Frecvenţa în Sala de referinţe 6270 8054 

2 Referinţe bibliografice complexe 54 61 

3 Consultaţii 37516 59214 

4 Cursul „Cultura informaţiei” pentru studenţii 

anului I 

272 grupe 120 grupe 

5 Cursul „Cultura informaţiei” pentru masteranzi 55 grupe  

6 Cursul „Cultura informaţiei” pentru catedre 11 catedre  

7 Lucrări bibliografice - - 

XI. PUBLICAŢII 17 24 

XII. PERSONALUL 57 64 

1 În echivalent norme întregi 53,5 62,5 

2 Studii superioare 55 62 

2.1 Studii superioare de specialitate 42 44 

3 Studii medii 2 2 

3.1 Studii medii de specialitate - - 

XIII. FACILITĂŢI 2013 2012 

1 Nr. total calculatoare 112 114 

1.1 Nr. staţiilor pentru utilizatori 82 82 

2 Nr. staţiilor cu acces la OPAC şi Internet 112 114 

3 Capacitatea de primire (nr. de locuri în sala de 

lectură) 

365 365 

4 Suprafaţa (m
2
) 1450 1468 

5 Spaţiu per utilizator 0,1 m
2
 0,1 m

2
 

6 Timp mediu de funcţionare pe săptămână (ore) 55 55 

7 Procentul înregistrărilor catalografice în sistem 

automatizat 

100 100 

8 Nr. de înregistrări în baza de date (total) 103594 98326 

8.1 Înregistrări cărţi 50803 50109 

8.2 Înregistrări articole 49718 45525 

8.3 Înregistrări seriale 1819 1355 

8.4 Înregistrări AV 1448 1342 
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9 Nr. de înregistrări în baza de date (anul 2010) 5268 5702 

10 Existenţa accesului liber (procente din fondul 

total de publicaţii) 

98% 98% 

11 Zile lucrătoare pe parcursul anului 318 322 

XIV. UTILIZAREA MIJLOACELOR 

FINANCIARE 

2013 

(lei) 

2012 

(lei) 

1 Pentru dezvoltarea colecţiei (total) 

(1.1+1.2+1.3+2) 

500488,94 

487978,8 

1.1 Buget ASEM 

(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+2.1) 

322260,17 

346442,5 

1.1.1 Achiziţii carte                                       91181,20 105189,2 

1.1.2 Editura ASEM 88872,47 98036,4 

1.1.3 Achiziţii seriale 137886,10 124336,9 

1.1.4 Baza de date EBSCO - 17800 

1.1.5 Baza de date Juristul 4320,40 1080 

1.2. Donaţii                                         92863,18 126679,3 

1.3 Schimb de carte 18244,51 14857 

1.4 Cărţi achiziţionate în locul celor pierdute de 

utilizatori 

17777,28  

2 Pentru dezvoltarea colecţiei CNC (total)  49343,80 22740,9 

2.1 Achiziţie carte CNC buget, transfer BASEM  20984,93 8265,25 

2.2 Abonare periodice CNC 8594 7907 

2.3 Donaţii CNC  19764,87 6568,62 

XV. SERVICII AUXILIARE 2013 2012 

1 Fotocopiere - 2100 

2 Scanare 20078 8000 

3 Listare 25000 16000 

4 Înregistrări pe СD - - 

5 Lucrări de legare şi copertare, restaurare 1232 2310 

XVI

. 

INDICI MEDII 2013 2012 

1 Indice de frecvenţă (nr. vizitelor / nr. 

utilizatorilor) 

9,19 9,25 

2 Frecvenţa per zi (nr. vizitelor / nr. zilelor lucrate) 390 426 

3 Indice de lectură (nr. împrumuturilor / nr. 

utilizatorilor) 

13 15,2 

4 Împrumut per zi (nr. împrumuturilor / nr. zilelor 

lucrate) 

550 631 

5 Circulaţia fondului (nr. împrumuturilor / nr. 

colecţiilor) 

0,6 0,73 

6 Indice de dotare (nr. colecţiilor / nr. 

utilizatorilor)  

21 18,9 

7 Indice de capacitate de primire (nr. utilizatorilor 

/ nr. locurilor de primire) 

37 40,6 

8 Intrări noi per utilizator 0,5 0,32 

9 Intrări noi per utilizator (buget ASEM) 0,33 0,2 

10 Cheltuieli pentru achiziţii per utilizator (total, 

lei)    

37 33 

11 Cheltuieli pentru achiziţii per utilizator (buget 

ASEM, lei) 

24 23,4 

12 Rata de înnoire a stocului (colecţia / intrări noi) 45 59,5 

13 Nr. de utilizatori per calculator 164,4 180,8 

14 Media per titlu (total colecţie) 5,6 5,6 

15 Media per titlu (intrări noi) 6,7 5,3 

XVII. NORMA UNUI SALARIAT 2013 2012 

1 Documente (nr. colecţiilor / nr. salariaţilor) 5269 4475 

2 Frecvenţe (nr. vizitelor / nr. salariaţilor) 2316 2195 

3 Împrumut (nr. împrumuturilor / nr. salariaţilor) 3285 3250 

4 Utilizatori (nr. utilizatorilor / nr. salariaţilor) 252 237,2 
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Anexa 9 

 

Informaţie cu privire la numărul cadrelor didactice în anul de studii  2013-2014 (la data de 30.06.2014) 

 

 

(sunt excluşi salariaţii cu contract individual de muncă suspendat) 

 
Nr. Sexul Nr.  total de 

cadre 

angajate  

Nr. de cadre titulari Nr. de cadre prin cumul 

Cu grade /titluri 

 ştiinţifice 

/didactice 

Cu grade 

ştiinţifice  

Cu titluri 

 didactice 

Fără grade/ titluri 

ştiinţifice 

/didactice 

Cu grade titluri 

ştiinţifice 

/didactice 

Cu grade 

ştiinţifice  

Cu titluri 

 didactice 

Fără grade / 

titluri ştiinţifice 

/didactice 

1 feminin 289 135 135 101 121 18 18 7 15 

2 masculin 165 99 99 85 38 18 18 8 10 

Total 454 234 234 186 159 36 36 15 25 

 

 

(inclusiv salariaţii cu contract individual de muncă suspendat) 

 
Nr. Sexul Nr.  total de 

cadre 

angajate  

Nr. de cadre titulari Nr. de cadre prin cumul 

Cu grade /titluri 

 ştiinţifice 

/didactice 

Cu grade 

ştiinţifice  

Cu titluri 

 didactice 

Fără grade/ titluri 

ştiinţifice 

/didactice 

Cu grade titluri 

ştiinţifice 

/didactice 

Cu grade 

ştiinţifice  

Cu titluri 

 didactice 

Fără grade / 

titluri ştiinţifice 

/didactice 

1 feminin 319 142 142 105 144 18 18 7 15 

2 masculin 165 99 99 85 38 18 18 8 10 

Total 484 241 241 190 182 36 36 15 25 
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Anexa 10. 

LISTA  

Lista publicaţiilor ştiinţifice în anul 2013 

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN ANUL 2013 

  

Monografii  

 

1. BOGUŞ, Angela. Dezvoltarea comunitară în contextul Republicii Moldova: monografie. 

Chişinău: ASEM, 2013. 312 p. ISBN 978-9975-75-669-3. 

2. BELOBROV, A. (coord.), CHICU, N., CEBOTARI, T., BRANAŞCO, N. Implicaţiile 

remitenţelor asupra rezilienţei sistemului financiar al Republicii Moldova. Chişinău: Europres, 

2013. 300 p.  ISBN 978-9975-57-015-2. 

3. CHISTRUGA, B., SECRIERU, A., PISANIUC, M., LOPOTENCO, V., CRUDU, R., POPA, 

M. Creşterea economică durabilă prin asigurarea stabilităţii sistemului financiar. Chişinău: 

ASEM, 2013. 319 p. ISBN 978-9975-75-643-3. 

4. CHISTRUGA, B., CRUDU, R., HARCENCO, D., OSMATESCU, A., POPA, M., 

BRAŞOVSCHI-VELENCIUC, V. Necesitatea reformării politicilor de creştere economică în 

Republica Moldova. Chişinău: ASEM, 2013. 275 p. ISBN 978-9975-75-630-3. 

5. URSACHI, E. Sistemul regional interactiv ca manifestare a economiei mondiale. Chişinău: 

ASEM, 2013. 190 p. ISBN 978-9975-75-651-8. 

6. CHIRIAC, L., CAUN, V. Marketingul rural şi atractivitatea investiţională a localităţii. 

Chişinău: ASEM, 2013. 190 p. ISBN 978-9975-75-653-2. 

7. ПАЛИЙ, Н., АРАНЧИ, В., РОДИОНОВ, О. Соцiально- економiчний розвиток  Украiни в  

умовах  трансформацiйних змiн: виклики тенденции перспективи: (коллективная 

монография). Poltava: ТОВ НПВ Укрпромторгсервic, 2013. 245 p. ISBN 978-966-8716-64-

5. 

Manuale 

1. BÎRCĂ, Alic. Managementul resurselor umane în context internaţional. Chişinău: ASEM, 

2013. 330 p. ISBN 978-9975-75-632-7. 

2. BÎRCĂ, Alic. Managementul recompenselor. Chişinău: ASEM, 2013. 351 p. ISBN 978-9975-

75-633-4. 

3. FEURAŞ, E., CARA, E., COBAN, M., SOROCEAN, O., SRRATULAT, S., 

BARBĂNEAGRĂ, O., FILIP, N., COŞELEV, N., BALAN, A., BEJAN, G., GUTIUM, T., 

TOMŞA, A. (coord.). Teorie economică. Chişinău: Tip. centr., 2013. Vol. 2: Macroeconomie. 

332 p. ISBN 978-9975-53-211-2. 

4. BAJEREAN, E., MELNIC, G., ŢUGULSCHI, I., BUGAN, C. Contabilitatea în comerţ. 

Chişinău: Tip. Ericon, 2013. 290 p. ISBN  978-9975-4360-7-6. 

5. NANI, Mihail. Contabilitatea în instituţiile publice. Chişinău: USM, 2013. 200 p. ISBN 978-

9975-71-404-4. 

6. HÎNCU, R., IORDACHI, V., MUNTEANU, N., ROŞCA, M., CONENCOV, O., BAXAN, T. 

Basis of capital market’s functioning.  Chişinău, ASEM, 2013. 349 p. ISBN 978-9975-75-634-

1. 

7. CHISTRUGA, B. (coord.), POSTICĂ, C. (coord.), ROŞCA, P., HACHI, M., LOBANOV, N. 

Economie Mondială. Chişinău: ASEM, 2013. 326 p. ISBN 978-9975-75-666-2. 

8. HACHI, M., PRUNICI, P., AXINTI, S., CARTALEANU, E., BEJAN, I. Geografia 

continentelor şi oceanelor: manual şcolar pentru clasa a VI-a. Chişinău: Litera, 2013. 128 p. 

ISBN 978-9975-74-360-0. 

Dicţionare, lucrări didactice şi metodice 

1. BURLACU, N., CĂLUGĂREANU, I. Managementul anticriză. Chişinău: ULIM, 2013. 327 p. 

ISBN 978-9975-124-05-8. 
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2. ŞAVGA, L., ŞAVGA, Gh., SURUGIU, T. Introducere în e-comerţ şi e-business: suport de 

curs. Chişinău: UCCM, 2013. 316 p. ISBN 978-9975-114-56-1. 

3. СЫРБУ, И. Администрирование предпринимательства в условиях рыночных 

отношений: (обзор). Кишинев: МЭА, 2013. 335 c. ISBN 978-9975-75-639-6. 

4. CIUGUREANU, M. Drept internaţional public: curs universitar. Chişinău: PapaPrint, 2013. 

335 p. ISBN 978-9975-4253-5-3. 

5. ARMEANIC, A., POPOVICI, E., CODREANU, A. Drept financiar: (suport didactic, ciclul 1 

licenţă). Chişinău, ASEM, 2013. 100 p. ISBN 978-9975-75-636-5. 

6. ARMEANIC, A., POPOVICI, E., CODREANU, A. Drept fiscal: (suport didactic, ciclul 1 

licenţă). Chişinău, ASEM, 2013. 150 p. ISBN 978-9975-75-645-7. 

7. AРМЯНИК, A., ПОПОВИЧ, E., КОДРЕАНУ, A. Финансовое право: (дидактический 

материал, цикл 1 лиценциат). Кишинёв: МЭА, 2013. 100 p. ISBN 978-9975-75-642-6. 

8. AРМЯНИК, A., ПОПОВИЧ, E., КОДРЕАНУ, A. Налоговое право: (дидактический 

материал, цикл 1 лиценциат). Кишинёв: МЭА, 2013. 160 p. ISBN 978-9975-75-655-6. 

9. BÎRCĂ, A., BAIEŞU, M., ABRAMIHIN, C. Managementul resurselor umane: abordare 

aplicativă. Chişinău: ASEM, 2013. 131 p. ISBN 978-9975-75-646-4. 

10. BOTNARI, N. (coord.), COBZARI, L., TIRON, R., BĂNCILĂ, N., CRECIUN, A., 

CEBOTARI, T., VEREJAN, V. Finanţele întreprinderii: aplicaţii practice, întrebări, 

probleme. Chişinău: ASEM, 2013. 125 p. ISBN 978-9975-75-654-9. 

11. ŢUGULSCHI, A., LUCA, L. Bazele asigurărilor: curs universitar. Chişinău: ASEM, 2013. 

215 p. ISBN 9789975-75-661-7. 

12. COBZARI, L., BOTNARI, N. ş.a. Recomandări metodice privind predarea disciplinei 

universitară ”Finanţele întreprinderii”. Chişinău: ASEM, 2013. 20 p. 

13. COBZARI, L., BOTNARI, N., BAURCIULU, A. Recomandări metodice privind predarea 

disciplinei universitară ”Finanţe”. Chişinău: ASEM, 2013. 20 p. 

14. BUSMACHIU, E., CASIAN, A., PETROIA, A., KUZMINA, O., CHICU, N., CIOBANU, N. 

Recomandări metodice privind predarea  disciplinei universitară „Finanţe publice”. Chişinău: 

ASEM , 2013. 19 p. 

15. CHICU, N., KUZMINA, O, MĂRGINEANU, A., ALABAN, E., DANDARA, M., MEŞTER, 

R., BULGAC, C., BERGHE, N. Recomandări metodice privind predarea  disciplinei 

universitară „Bazele fiscalităţii”. Chişinău:ASEM , 2013. 15 p. 

16. CHICU, N., KUZMINA, O., MĂRGINEANU, A., BALABAN, E., DANDARA, M, 

MEŞTER, R., BULGAC, C., BERGHE, N. Recomandări metodice privind predarea  

disciplinei universitară „Metode şi tehnici fiscale”. Chişinău: ASEM , 2013. 20 p. 

17. CHICU, N., KUZMINA, O., MĂRGINEANU, A., BALABAN, E., DANDARA, M., 

MEŞTER, R., BULGAC, C., BERGHE, N. Recomandări metodice privind predarea  

disciplinei universitară „Fiscalitate”. Chişinău: ASEM , 2013. 24 p. 

18. TUGULSCHI, A., LUCA, L. Recomandări metodice privind predarea  disciplinei universitară  

Bazele asigurărilor. Chişinău: ASEM, 2013. 16 p. 

19. TUGULSCHI, A., LUCA, L. Recomandări metodice privind predarea  disciplinei universitară 

Asigurări si reasigurări. Chişinău: ASEM, 2013. 12 p. 

20. CALMÂŞ, V., HANDRABURA, A. Îndrumări metodice pentru lucrările practice şi de 

laborator la disciplina ”Merceologie alimentară I (produse gustative şi de cofetărie). 

Chişinău, ASEM, 2013. 123 p. ISBN 978-9975-75-660-0. 

21. GROSU, Vladimir. Marketing internaţional: îndrumar metodic. Chişinău: ASEM, 2013. 84 p. 

ISBN 978-9975-75-670-9. 

22. BUCOS, T., BARBĂNEAGRĂ, O. Teorie economică: suport didactic Chişinău: Tip. 

„Continental Group”, 2013.Vol. 1: Microeconomie. 236 p. ISBN 978-9975-4361-4-4. 

23. BURLACU, M. Экономическая информатика: MS EXCEL: учеб. пособие. Кишиннев: 

МЭА, 2013. 187 p. ISBN 978-9975-75-647-1. 
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24. BURLACU, M. Экономическая информатика: MS ACCESS: учеб. пособие. Кишиннев: 

МЭА, 2013. 287 p. ISBN 978-9975-75-648-8. 

25. CAPAŢINA V., MORARU, M. Informatica economică. MS EXCEL 2010: note de curs, 

laborator, teste. Chişinău: Reclama, 2013. 232 p. ISBN 978-9975-4246-4-6. 

26. GUDIMA, G., LUNGU, R. Contabilitatea bancară: note de curs. Cahul: Universitatea de Stat 

„B.P.  Haşdeu”, 2013. 213 p. ISBN 978-9975-914-40-6. 

27. ГЕРАСИМОВ, М. Учет налогов: вопросы, тесты, задачи. Chişinău: Tip. Centr., 2013. 88 

p. ISBN 978-9975-53-234-1. 

28. TOACĂ, Z., GHETMANCENCO, S., SAJIN, A. Sisteme informatice în turism: indicaţii 

metodice pentru îndeplinirea lucrărilor de laborator. Chişinău: ASEM, 2013. 72 p. ISBN 978-

9975-75-637-2. 

29. BRĂILĂ, A., CALIN, Iu., GRIGOR, R., PLATON, V., PRODAN, N. Econometrie: suport de 

curs. Chişinău: USM, 2013. 208 p. ISBN 978-9975-71-410-5. 

30. BRPĂILA, A., TERZI, D. Previziune economică: suport de curs. Chişinău: USM, 2013. 111 p. 

ISBN 978-9975-71-429-7. 

31. DEMERJI, I. DEMERJI, M.  Dreptul comunitar al afacerilor: indrumar metodic. Chişinau: 

PRINT-CARO, 2013. 36 p. ISBN 978-9975-75-657. 

32. DEMERJI, I, DEMERJI, M. Drept comunitar al afacerilor: curs universitar. Chişinău: PRINT-

CARO, 2013. 259 p. ISBN 978-9975-75-656-3. 

33. BÂCU, Adelina. Drept procesual civil, partea generală: curs universitar. Chişinău: PRINT-

CARO, 2013. 344 p. ISBN 978-9975-56-094-8. 

34. BAJEREAN, E., MELNIC, G., ŢUGULSCHI, I., BUGAN, C. Contabilitate în comerţ: [pentru 

uzul studenţilor]. Chişinău: [s. n.], 2013. 288 p. ISBN 978-9975-4360-7-6. 

35. NANI, Mihail. Culegeri de probleme şi teste la disciplina „Contabilitatea în instituţiile 

publice”. Chişinău: USM, 2013. 184 p. ISBN 978-9975-71-145-1. 

36. NEDERIŢA, Alexandru, PRISACAR, Tatiana. Particularităţile organizării managementului 

financiar şi contabilităţii în organizaţiile necomerciale: ghid practico-metodic. Chişinău: Bons Offices, 

2013. 336 p. ISBN 978-9975-44-68-5-3. 
37. HÎNCU, R., MUNTEANU, N., ROŞCA, M., BOTEZATU, N. Indicaţii metodice privind 

elaborarea şi perfectarea tezei anuale : pentru studenţii anului 3, specialitatea  „Finanţe şi 

Bănci” [online]. Chişinău, 2013. Disponibil: 

http://cipc.ase.md/images/indmetTA/Indicatii%20metodice%20Teza%20Anuala.doc 

38. GALAJU, I., HACHI, M. Catedra Relaţii Economice Internaţionale la cea de-a XX-a 

aniversare (1993-2013). Chişinău: ASEM, 2013. 98 p. 

Articole din publicaţii periodice şi seriale internaţionale 

1. MOLDOVAN, D. Economia imaginaţiei creative. Puncte de reper. Oeconomica. 2013, nr. 1, 

107-120. ISSN 1223-0685. 

2. BACAL, P. BREGA, T. Premises and difficulties of promoting routes and touristic products in 

the rural areas of Republic of Moldova Journal of Settlement and Spacial Planning. 2013, 

Special Volum, nr. 2, 317-321. ISSN 2069-3419. 

3. BACAL, P. Advantages and Difficulties in Optimizing the Management of Rural Tourism. 

Jurnal of Hospitality Management and Tourism, 2013, August, Paper No.: JTHM-E13071201. 

4. BACAL, P. Administrative sanctions for violations of environmental legislation in tourism 

objectives in the Republic of Moldova. In: Turism and durable development. Timişoara: 

Eurostampa, 2013, pp. 174-185. ISSN 2286-3125. 

5. BACAL, P., Mardari, A. Definirea şi particularităţile oenoturimului. Studii de caz: Republica 

Moldova. In: Turism and durable development. Timişoara: Eurostampa, 2013, pp. 41-55. ISSN 

2286-3125. 

6. BACAL, P., MARDARI A. Definitions and particularities of wine tourism. Case studies: 

Republic of Moldova. In: Turism and durable developmen. Timişoara: Eurostampa, 2013, pp. 

56-65. ISSN 2286-3125. 
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7. ГАВРИЛЮК, Л., ГРАБАРОВСКИ, Л., Мороз, С. Направления развития финансовой 

отчетности в условиях реформирования бухгалтерского учета и аудита в Республике 

Молдова. В: Финансовые инструменты развития кластерной политики: материалы VII 

межд. науч.-практ. конф. Самара: Национальный ин-т професиональных бухгалтеров, 

финансовых менеджеров и экономистов, 2013, сс. 133-137. ISBN: 978-5-94928-016-4. 

8. ГАВРИЛЮК. Л., ГРАБАРОВСКИ, Л. Управленческий учет как инструмент 

эффективного управления туристской деятельностью. В: Пути улучшения качества 
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Disponibil:  http://www.managementgeneral.ro/ 

11. КОБЗАРЬ, Л., БЕЛОБРОВ, А. Влияние международной трудовой миграции на 
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конференцiя, 13 березня 2013. Полтава, 2013, сс .100-104. 

12. BULGAC, C. Strategii de realizare a politicii fiscale eficiente pentru Republica Moldova la 

etapa. In: Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi condiţii de incertitudine: 

Sisteme fuzzy în economie: conf. şt. intern., Iaşi, 19 oct. Iaşi: ICES, 2013, vol. 22, pp. 20-26. 

ISBN 978-606-687-042-9. 
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