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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 2015-2016 prin decizia 

Senatului din 04 noiembrie 2015, proces verbal nr.2 a fost creat Incubatorul inovațional în 

domeniul tehnologiilor informaționale, Centrul de Marketing 4P, Centrul de Inovare și Transfer 

Tehnologic. Organigrama se anexează (anexa 8).  

 

 

3. PROGRAME REALIZATE 

3.1. Ciclul I, 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. 

Tabelul 1. Nomenclatorul Specialităţilor/ domeniilor de formare profesională 

în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova 

Ciclul I , licenţă 

 

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 

informatică economică 

368.1. Cibernetică şi informatică 

economică 

369. Merceologie şi 

comerţ 

369.1. Merceologie şi comerţ 
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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         alimenta

re 

541.1  Tehnologia şi 

managementul 

alimentaţiei            publice 

81. Servicii publice 812. Turism 812.1.Turism 

 

3.2. Ciclul II, 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 

59 programe de masterat. În anul universitar 2015-2016 au fost asigurate studii la 29 programe 

de masterat.  

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 

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 
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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, 

de cercetare) 

2 ani 120 

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 
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 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 și proceduri  vamale (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 

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. Ciclul III, studii superioare de doctorat 

 Necesitatea alinierii sistemului existent de pregătire a cadrelor ştiinţifice prin doctorat şi 

postdoctorat la exigenţele Spaţiului European al Învăţământului Superior şi ale Spaţiului 

European de Cercetare, precum şi la potenţialul intern de care dispune ASEM (existenţa Şcolii 

Masterale de Excelenţă în Economie şi Business, existenţa programelor examenelor de doctorat 

la toate specialităţile, prezenţa şi funcţionarea Seminarelor Ştiinţifice de Profil şi a Consiliilor 

Ştiinţifice Specializate, existenţa unui  contingent de conducători de doctorat de înaltă ţinută 

profesională, antrenarea în realizarea de proiecte de cercetare, dotarea tehnică şi logistică 

adecvată, prezenţa resurselor de informare ştiinţifică corespunzătoare efectuării cercetării 

ştiinţifice) au determinat instituirea Şcolii Doctorale a ASEM. Procesul de instituire a Şcolii 

Doctorale a demarat prin Decizia Senatului nr.1 din 30 august 2010 şi prin ordinul Rectorului 

ASEM nr.12-A din 28 ianuarie 2011. 

 

Indicarea  programului și conducătorului de doctorat,  
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Tabelul 3. PLANUL 

de admitere la Şcoala doctorală ASEM  

pentru anul de studii 2015 –2016 

(din surse bugetare) 
 

Denumirea specialităţii 
Temele granturilor obţinute din surse 

bugetare şi conducătorii temelor 
total 

inclusiv 

zi f/r 

5. Ştiinţe sociale şi economice 

521.01.Teorie economică 

şi politici economice 

Tomşa Aurelia, conf.univ.,dr. 

Tema: Integrarea pieţelor financiare cu 

concurenţă imperfectă şi reglementarea sub-

optimală a riscurilor într-un Model Dinamic de 

Echilibru General Aplicat (cu aplicaţii pentru 

Republica Moldova) 

1 1 - 

521.02.Economie 

mondială; relaţii 

economice 

internaţionale 

Chistruga Boris, prof.univ., dr.hab.   

Tema: Factori determinanţi ai comerţului 

exterior al Republicii Moldova în condiţii de 

instabilitate economică mondială 

1 1 - 

521.03.Economie şi 

management în 

domeniul de activitate 

Cotelnic Ala, dr.hab., prof. univ. 

Tema: Asigurarea competitivităţii 

întreprinderilor din alimentaţia publică (cazul 

Republicii Moldova) 

Ţurcanu Gheorghe, dr., conf. univ. 

Tema: Optimizarea sistemului de management 

al documentelor în cadrul organizaţiilor din 

Republica Moldova 

Ţurcanu Gheorghe, dr., conf. univ. 

Tema: Managementul Calităţii Totale - factor 

de sporire a performanţelor în domeniul 

producerii materialelor de construcţii 

Cojocaru Vadim, dr., prof. univ. 

Tema: Managementul procesului de lobism in  

dezvoltarea economiei Republicii Moldova 

Covaş Lilia, conf.univ.,dr. 

Tema: Aspectul intercultural în managementul 

întreprinderilor din Republica Moldova 

Vaculovschi Dorin, conf.univ.,dr. 

Tema: Impactul „dezvoltării personale” 

asupra calităţii potenţialului uman din 

Republica Moldova 

6 5 1 

521.04. Marketing; 

logistică 

Belostecinic Grigore, 

acad.,prof.univ.,dr.hab. 

Tema: Noi provocări ale mediului 

concurenţial  şi impactul lor asupra strategiilor 

de marketing orientate spre creşterea 

competitivităţii întreprinderilor 

Belostecinic Grigore, 

acad.,prof.univ.,dr.hab. 

Tema: Fundamentarea de marketing în 

poziţionarea strategică a produselor pe piaţă 

(în baza unui produs concret  sau grupe de 

produse; întreprinderi concrete sau 

întreprinderi dintr-o ramură; pe piaţa internă 

sau pe alte pieţe - urmează de precizat) 

1 1 - 
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522.01.Finanţe Cociug Victoria , conf.univ., dr. 

Tema: Evaluarea şi combaterea riscului de 

spălare a banilor în sistemul bancar al 

Republicii Moldova 

Cociug Victoria, conf.univ., dr. 

Tema: Vulnerabilitatea sistemului bancar din 

Republica Moldova faţă de riscul sistemic 

2 2 - 

522.02.Contabilitate; 

audit; analiză economică 

Grigoroi Lilia, dr., conf.univ. 

Tema: Provocări şi tendinţe în contabilitatea 

instrumentelor financiare 

Popovici Angela, dr., conf.univ. 

Tema: Contabilitatea şi controlul de gestiune 

al costurilor lucrărilor de construcţii-montaj 

2 2 - 

523.02.Statistică 

economică 

Pârţachi Ion, dr., prof. univ. 

Tema: Evaluarea actuarială a sistemului 

public de pensii din Republica Moldova şi 

identificarea soluţiilor viabile de dezvoltare a 

planurilor private de pensii 

1 - 1 

1. Ştiinţe ale naturii 

122.02.Sisteme informatice Bolun Ion, dr.hab., prof.univ. 

Tema: Cercetarea comparativă, prin simulare 

informatică, a sistemelor de decizii multiopţionale 

1 1 - 

154.01.Geografie 

economică şi socială 

Matei Constantin, dr.hab., prof. univ. 

Tema: Calitatea populaţiei – direcţia de bază a 

studiului sociouman (studiu de geografie 

economică) 

Bacal Petru, dr., conf. univ. 

Tema: Evaluarea potenţialului natural şi socio-

economic din bazinul râului Răut. Studiu de 

geografie umană 

2 2 - 

Total  17 15 2 

 

 nr. de credite și domeniul științific de studii în care se încadrează,  

180  credite, la domeniile: 

1. Ştiinţe ale naturi 

5. Ştiinţe sociale şi economice 

 nr.conducători de doctorat 

Tabelul 4. L I S T A 

conducătorilor de doctorat abilitaţi pe specialitatăți științifice 

 

Nr. 

d/o 

 

Gradul 

ştiinţifi

c 

 

Numele, prenumele 

conducătorului  

(consultantului) 

ştiinţific 

Specialitatea la care 

este abilitat în calitate 

de conducător  

(consultant) ştiinţific 

Nr. 

dispoziţiei, 

data 

Expirarea 

termenului de 

abilitare 

122.02.Sisteme informatice   

1.  DH Bolun Ion 122.02, 523.01 D nr.2140, 

09.04.2015 

09.04.2021 

2.  DH Ohrimenco Serghei 122.02, 523.01 D nr.2263, 

7.10.2015 

7.10.2021 

154.01.Geografie economică şi socială 

1.  DH Matei Constantin  154.01 D nr.1226,  05.10.2017 

http://www.cnaa.md/person/3827/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/01.05.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.13/
http://www.cnaa.md/person/8364/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/01.05.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.13/
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05.10.2011 

2.  D Sainsus Valeriu 154.01 D nr.1489, 

16.02.2012 

16.02.2018 

3.  D Bacal Petru 154.01 D nr.1888, 

18.12.2013 

18.12.2019 

521.01.Teorie economică şi politici economice 

1.  D Tomşa Aurelia 521.01 D nr.1865, 

14.11.2013 

14.11.2019 

2.  DH Feuraş Eugenia 521.01 D nr.1198, 

05.10.2011 

05.10.2017 

3.  DH Chircă Sergiu 521.03, 521.01,  

521.02 

D nr.1126, 

31.03.2011 

31.03.2017 

4.  DH Ustian Ion 521.01 D nr.1175, 

05.10.2011 

05.10.2017 

5.  DH Moldovan Dumitru 521.01 D nr.1197, 

05.10.2011 

05.10.2017 

6.  DH Pîşchina Tatiana 521.03, 521.01 D nr.1177, 

05.10.2011 

05.10.2017 

7.  DH Sorocean Olga 521.01 D nr.1201, 

05.10.2011 

05.10.2017 

8.  DH Chistruga Boris 521.01, 521.02 D 1959, 

13.02.2014 

13.02.2020 

9.  D Benea-Popuşoi Elina 521.01 D nr.2058, 

23.12.2014 

13.02.2020 

10.  D Filip Nolea 521.01 D nr.1176, 

05.10.2011 

05.10.2017 

521.02.Economie mondială; REI 

1.  DH Chistruga Boris 521.02,521.01 D 1959, 

13.02.2014 

13.02.2020 

1.  DH Chircă Sergiu 521.03, 521.01,  

521.02 

D nr.1126, 

31.03.2011 

31.03.2017 

2.  DH Lobanov Natalia 521.02 D nr.1223, 

05.10.2011 

05.10.2017 

3.  DH Şişcan Svetlana-Zorina 521.03, 521.02 D nr.1891, 

18.12.2013 

18.12.2019 

4.  D Trofimov Victoria 521.02 D nr.1594, 

05.04.2012 

05.04.2018 

5.  D Pisaniuc Maia 521.02 D nr.1010, 

17.12.2009 

17.12.2015 

6.  D Lupu Victoria 521.02 D nr.1224, 

05.10.2011 

05.10.2017 

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate 

1.  DH Cotelnic Ala 521.03 D nr.1204, 

05.10.2011 

05.10.2017 

2.  D Ţurcanu Gheorghe 521.03 D nr.1042, 

18.03.2010 

18.03.2016 

3.  D Cojocaru Vadim 521.03 D nr.1203, 

05.10.2011 

05.10.2017 

4.  DH Paladi Ion 521.03 D nr.873, 

17.04.2008 

17.04.2014 

http://www.cnaa.md/person/2854/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
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/8359/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/3659/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
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/8312/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
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/8316/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/3660/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
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/8368/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
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/12960/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/8369/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/5766/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/12179/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/2873/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/8678/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
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5.  DH Turcova Elena 521.03 D nr.1206, 

05.10.2011 

05.10.2017 

6.  DH Popa Andrei 521.03 D nr.1006, 

17.12.2009 

17.12.2015 

7.  DH Chircă Sergiu 521.03, 521.01,  

521.02 

D nr.1126, 

31.03.2011 

31.03.2017 

8.  DH Sârbu Ion 521.03 D nr.1205, 

05.10.2011 

05.10.2017 

9.  DH Pîşchina Tatiana 521.03, 521.01 D nr.1177, 

05.10.2011 

05.10.2017 

10.  DH Şişcan Svetlana-Zorina 521.03, 521.02 D nr.1891, 

18.12.2013 

18.12.2019 

11.  D Parfentiev Ala 521.03 D nr.1041, 

18.03.2010 

18.03.2016 

12.  D Bilaş Ludmila 521.03 D 1958, 

13.02.2014 

13.02.2020 

13.  D Borcoman Raisa 521.03 D nr.1208, 

05.10.2011 

05.10.2017 

14.  D Guţu Corneliu 521.03 D nr.1859, 

03.10.1013 

03.10.1019 

15.  D Vaculovschi Dorin 521.03 D nr.1485, 

16.02.2012 

16.02.2018 

16.  D Solcan Angela 521.03 D nr.1209, 

05.10.2011 

05.10.2017 

17.  D Bîrca Alic 521.03 D nr.1207, 

05.10.2011 

05.10.2017 

18.  D Covaş lilia 521.03 D nr.1999, 

29.05.2014 

29.05.2020 

19.  D Portărescu Serghei 521.03 D nr.1008, 

17.12.2009 

17.12.2015 

521.04.Marketing; logistică 

1.  DH Belostecinic Grigore 521.04 D nr.1210, 

05.10.2011 

05.10.2017 

2.  D Savciuc Oxana 521.04 D nr. 2457p, 

05.07. 2016 

17.12.2022 

522.01.Finanţe 

1.  DH Cobzari Ludmila 522.01 D nr.1212, 

05.10.2011 

05.10.2017 

2.  DH Hîncu Rodica 522.01 D nr.1213, 

05.10.2011 

05.10.2017 

3.  DH Ciubotaru Maria 522.01 D nr.1211, 

05.10.2011 

05.10.2017 

4.  DH Băncilă Natalia 522.01 D nr.1178, 

05.10.2011 

05.10.2017 

5.  DH Secrieru Angela 522.01 D nr.1214, 

05.10.2011 

05.10.2017 

6.  D Suhovici Ana 522.01 D nr.1960, 

13.02.2014 

05.10.2017 

7.  D Botnari Nadejda 522.01 D nr.1215, 

05.10.2011 

05.10.2017 

http://www.cnaa.md/person/5339/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/7310/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
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/8321/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
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/8322/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/15592/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/2861/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/5655/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/2958/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/4726/
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/8340/
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/2986/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.06/
http://www.cnaa.md/person/7372/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.06/
http://www.cnaa.md/person/4809/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/5962/
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/7629/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/6652/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/8351/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/2936/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
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8.  D Cîrlan Ana 522.01 D 793, 

15.06.2007 

15.06.2013 

9.  D Mistrean Larisa 522.01 D nr.1181, 

05.10.2011 

05.10.2017 

10.  D Petroia Andrei 522.01. D nr.1592, 

05.04.2012 

05.04.2018 

11.  D Cociug Victoria 522.01 D nr.1093, 

06.10.2010 

06.10.2016 

12.  D Lopotenco Viorica 522.01 D nr.1180, 

05.10.2011 

05.10.2017 

13.  D Buşmachiu Eugenia 522.01 D nr.1179, 

05.10.2011 

05.10.2017 

14.  D Iovv Tatiana 522.01 D nr.1216, 

05.10.2011 

05.10.2017 

15.  D Ciobu Stela 522.01 D nr.1094, 

06.10.2010 

06.10.2016 

522.02.Contabilitate; audit; analiză economică 

1.  DH Bucur Vasile 522.02 D nr.1218, 

05.10.2011 

05.10.2017 

2.  DH Ţurcanu Viorel 522.02 D nr.1220, 

05.10.2011 

05.10.2017 

3.  DH Nederiţă Alexandru 522.02 D nr.1219, 

05.10.2011 

05.10.2017 

4.  D Grigoroi Lilia 522.02 D nr.2061, 

23.12.2014 

23.12.2020 

5.  D Popovici Angela 522.02 D nr.2261, 

7.10.2015 

7.10.2021 

6.  D     Bajerean Eudochia 522.02 D nr.1221, 

05.10.2011 

05.10.2017 

7.  D Tostogan Pavel 522.02 D nr.1183, 

05.10.2011 

05.10.2017 

8.  D Manoli Mihail 522.02 D nr.1855, 

3.10.2013 

3.10.2019 

9.  D Paladi Valentina 522.02 D nr.1486, 

16.02.2012                                                                                                        

16.02.2018                                                                                                       

10.  D Grabarovschi Ludmila 522.02 D nr.1657, 

23.05.2012 

23.05.2018 

523.01.Cibernetică şi informatică economică 

1.  DH Bolun Ion 122.02, 523.01 D nr.2140, 

09.04.2015 

09.04.2021 

2.  DH Ohrimenco Serghei 122.02, 523.01 D nr.2263, 

7.10.2015 

7.10.2021 

3.  D Godonoagă Anatol 523.01 D nr.2141, 

09.04.2015 

09.04.2021 

523.02.Statistică economică 

1.  D Pârţachi Ion 523.02 D nr.1217, 

05.10.2011 

05.10.2017 

2.  D Cara Elena 523.02 D 1961, 

13.02.2014 

13.02.2020 

3.  D     Verejan Oleg 523.02 D nr.1182, 05.10.2017 

http://www.cnaa.md/person/8352/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/8349/
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/8348/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/4446/
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/16020/
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/2894/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/8358/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/5272/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/8363/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/8360/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/3826/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/3827/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/01.05.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.13/
http://www.cnaa.md/person/8364/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/01.05.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.13/
http://www.cnaa.md/person/3635/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.13/
http://www.cnaa.md/person/4411/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.11/
http://www.cnaa.md/person/8353/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.11/
http://www.cnaa.md/person/20987/
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05.10.2011 

 

 

Tabelul 5. Nr.studenți doctoranzi pe specialități, 

Nr. 

d/o 

 

Specialitatea 

 

Nr. studenților 

doctoranzi 

1.  122.02.Sisteme informatice   8 

2.  154.01.Geografie economică şi socială 5 

3.  521.01.Teorie economică şi politici economice 7 

4.  521.02.Economie mondială; REI 9 

5.  521.03. Economie şi management în domeniul de activitate 28 

6.  521.04.Marketing; logistică 10 

7.  522.01.Finanţe 24 

8.  522.02.Contabilitate; audit; analiză economică 12 

9.  523.01.Cibernetică şi informatică economică - 

10.  523.02.Statistică economică 6 

Total 109 

 

 

 Teze susținute  

1 Evoluţia oraşelor mici şi mijlocii din Republica Moldova prin prisma geografiei economice 
Autor: Cujbă Vadim 

Gradul: doctor în geografie 

Specialitatea: 11.00.02 - Geografie economică, socială si politică 

Conducător ştiinţific: Matei Mîtcu 

doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei 

Teza a fost susţinută pe 18 septembrie 2015 în CSS 

şi aprobată de CNAA pe 19 noiembrie 2015 

 

2. Marketingul inovaţional în activitatea de art-buissnes: direcţii şi posibilităţi de aplicare 
Autor: Percinschi Olga 

Gradul: doctor în economie 

Specialitatea: 521.04 - Marketing; logistică 

Conducător ştiinţific: Grigore Belostecinic, dr.hab.,prof.univ.,acad., ASEM 

Teza a fost susţinută pe 6 noiembrie 2015 în CSS 

şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015 

 

3. Contabilitatea investiţiilor imobiliare 
Autor: Brînzila Liuba 

Gradul: doctor în economie 

Specialitatea: 522.02 - Contabilitate; audit; analiză economică 

Conducător ştiinţific: Alexandru Nederiţa, dr.hab.,prof.univ., ASEM 

Teza a fost susţinută pe 6 noiembrie 2015 în CSS 

şi aprobată de CNAA pe 19 noiembrie 2015 

 

4. Rolul comportamentului organizaţional în activitatea instituţiilor din Republica Moldova 
Autor: Jorovlea Elvira 

Gradul: doctor în economie 

http://www.cnaa.md/nomenclature/geography/110002/
http://www.cnaa.md/person/1744/
http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080006/
http://www.cnaa.md/person/2986/
http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080012/
http://www.cnaa.md/person/8358/
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Specialitatea: 521.03 - Economie şi management în domeniul de activitate 

Conducător ştiinţific: Raisa Borcoman, dr.,conf.univ., ASEM 

Susţinerea tezei va avea loc pe 4 decembrie 2015 

şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016 

 

5. Aspecte informaţionale de dirijare a proceselor anticriză 
Autor: Levandovski Vladislav 

Gradul: doctor în economie 

Specialitatea: 523.01 – Cibernetică şi informatică economică 

Conducător ştiinţific: Serghei Ohrimenco, dr.hab.,prof.univ., ASEM 

Susţinerea tezei va avea loc pe 11 decembrie 2015 

şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016 

 

6.Specificul managementului alianței corporative (în cazul producătorilor de mobilă din 

Republica Moldova) 
 

Autor:Chirinciuc Iurie 

Gradul: doctor în economie 

Specialitatea: 521.03. Economie și management în domeniul de activitate 
Conducător ştiinţific:Vadim Cojocaru, dr.,prof.univ 

 

Teza a fost susţinută pe 22 februarie 2016 în CSS 

şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016 

 

 

7.Învăţământul profesional tehnic şi modalităţi de ajustare la rigorile pieţei muncii 
 

Autor:Midari Veronica 

Gradul: doctor in economie 

Specialitatea: 521.01. Teorie economică și politici economice 
Conducător ştiinţific:Aurelia Tomşa,doctor, conferenţiar universitar 

 

Teza a fost susţinută pe 26 aprilie 2016 în CSS 

şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2016 

 

8.Impactul securităţii energetice asupra economiei Republicii Moldova în condiţii de 

instabilitate economică mondială 
 

Autor: Simonov Dumitru 

Gradul:doctor în economie 

Specialitatea: 521.02 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale 

Conducător ştiinţific: Boris Chistruga, doctor habilitat, profesor universitar,  
 

Teza a fost susţinută pe 5 mai 2016 în CSS 

şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016 

9.Implicarea operaţiunilor cu derivatele financiare asupra performanţelor bancare 
 

Autor: Postolache Victoria 

Gradul: doctor în economie 

Specialitatea: 522.01 - Finanţe 

Conducător ştiinţific: Victoria Cociug, doctor, conferenţiar universitar,  
 

Teza a fost susţinută pe 17 mai 2016 în CSS 

şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016 

 

http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080005/
http://www.cnaa.md/person/5655/
http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080013/
http://www.cnaa.md/person/8364/
http://www.cnaa.md/person/2873/
http://www.cnaa.md/person/8799/
http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080014/
http://www.cnaa.md/person/3660/
http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080010/
http://www.cnaa.md/person/17076/
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10.Dezvoltarea activității de consultanță și outsourcing internațional în Republica Moldova 
 

Autor: Zubco Roman 

Gradul: doctor în economie 

Specialitatea: 521.02 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale 

Conducător ştiinţific: 
Natalia Lobanov, doctor habilitat, profesor universitar 

 

Teza a fost susţinută pe 16 iunie 2016 în CSS 

şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016 

 

11.Fundamentele evaluării performanței bugetare la nivelul administrației publice centrale 
 

Autor:Hîncu Vasile 

Gradul:doctor în economie 

Specialitatea: 522.01 - Finanţe 

Consultant ştiinţific:Maria Ciubotaru,doctor habilitat, conferenţiar universitar,  
 

Teza a fost susţinută pe 21 iunie 2016 în CSS 

şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016 

 

Tabelul 6. Studii postdoctorat (listă conform Nomenclatorului specialităților științifice) 

Nr. 

d/o 

 

Specialitatea 

 

Nr. 

postdoctoranzi 

1.  154.01.Geografie economică şi socială 1 

2.  521.03. Economie şi management în domeniul de activitate 1 

 

 

3.4. Studii de postdoctorat 

 

Tabelul 7. Numărul postdoctoranzilor, tema, specialitatea, conducător 

Nr. 

d/o 

 

Numele, 

prenumele 

postdoctorandului 

Numele, prenumele 

conducatorilor de 

postdoctoranzi, 

Gradul ştiinţific 

Tema tezei de doctor habilitat 

1. Platon Nicolae Cotelnic Ala, dr. hab. 

Strategii durabile de management in 

vederea dezvoltării turismului intern și 

receptor in Republica Moldova 

2. Lozovanu Dinu Matei Constantin, dr.hab. 

Particularitățile etnogeografice și 

etnodemografice ale populației și 

diasporei Republicii Moldova 

 

În ASEM este creată și Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative 

din Cadrul Consorțiului Național al Instituțiilor de Învățământ Academia de Studii Economice 

din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere” 

 

 

http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080014/
http://www.cnaa.md/person/8368/
http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080010/
http://www.cnaa.md/person/3337/
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Tabelul 8. Lista programelor și a conducătorilor de doctorat pentru anul de studii 2015-

2016 din cadrul Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative 

Nr. 

d/o 

Programul de doctorat Conducătorul de doctorat 

1.  552.01 Drept constituțional Zaporojan Veaceslav 

Costachi Gheorghe 

Bordeianu Cătălin 

2.  552.03 Drept financiar (fiscal, bancar,vamal) Armeanic Alexandru 

Humă Ioan 

3.  552.04 Drept funciar și al mediului Așevschi Valentin 

4.  552.06 Dreptul științei, educației și culturii Craiovan Ion 

5.  552.08 Drept internațional și european public Poalelungi Mihai 

6.  553.01 Drept civil Dandara Liliana 

7.  553.04 Dreptul familiei Cebotari Valentina 

8.  553.06 Drept internațional și european privat Plotnic Olesea 

9.  554.01 Drept penal și execuțional penal Popovici Tudor 

Grecu Raisa 

Mariț Alexandru 

10.  554.04 Criminalistă, expertiză judiciară, 

investigații operative 

Golubenco Gheorghe 

11.  561.01 Teoria, metodologia politologiei; 

instituții și procese politice 

Bordeianu Cătălin 

12.  562.01 Teoria și metodologia relațiilor 

internaționale și a diplomației 

Solomon Constantin 

 

Tabelul 9. Numărul de credite și domeniul științific de studii în care se încadrează 

Numărul de credite Ramura științifică Profilul științific 

 

 

180 credite 

55. Științe juridice 551. Teoria generală a dreptului 

 552. Drept public 

 553. Drept privat 

 554. Drept penal 

56. Științe politice 561. Politologie 

 562. Relații internaționale 

 563. Științe administrative 

 

 

Tabelul 10. LISTA 

Conducătorilor de doctorat din cadrul Şcolii  Doctorale în Drept, Știinţe Politice şi 

Administrative 

 

Nr 

d/o 

 

Profilul /specialitatea Nume/Prenume 

conducător de 

doctorat 

Grad/ titlu 

științific 

1.  551.01 – Teoria generală a dreptului de drept;  

552. - Drept public (cu specificarea: constituţional; 

administrativ; financiar (bancar, fiscal, vamal); 

funciar şi al Mediului; informaţional; dreptul 

ştiinţei, educaţiei şi culturii; contravenţional); 

Avornic Gheorghe Dr.hab., 

prof.univ. 
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2.  553.02 – Drept privat(cu specificarea: civil, 

familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, 

informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; 

dreptul protecţiei sociale) 

Cojocaru Eugenia Dr.hab., 

prof.univ. 

3.  551.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului 

şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept; 

Grecu Raisa Dr.hab., 

prof.univ. 

4.  552.01 – Drept public(cu specificarea: 

constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, 

financiar, vamal, informaţional, ecologic); 

organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept 

Popa Victor Dr.hab., 

prof.univ. 

5.  551.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului 

şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept; 

Humă Ioan Dr., prof.univ. 

6.  551.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului 

şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept; 

Craiovan Ion Dr., prof.univ. 

7.  552.08 – Drept internaţional public Balan Oleg Dr.hab., 

prof.univ. 

8.  561.01 – Teoria, metodologia politologiei; Instituții 

și procese politice  

Bordeianu Cătălin Dr., prof.univ. 

9.  

 

552.01 – Drept public(cu specificarea: 

constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, 

financiar, vamal, informaţional, ecologic); 

organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept 

Armeanic Alexandru Dr., conf.univ. 

10 552.01 – Drept public(cu specificarea: 

constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, 

financiar, vamal, informaţional, ecologic); 

organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept 

Zaporojan Veaceslav Dr., conf.univ. 

11. 551.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului 

şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept; 

Coptileţ Valentina Dr., conf.univ. 

12. 552.01 – Drept public(cu specificarea: 

constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, 

financiar, vamal, informaţional, ecologic); 

organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept 

Popovici Tudor Dr., conf.univ. 

13. 166.01 - Ecologia Așevschii Valentin Dr., conf.univ. 

14 553.05 – Drept privat(cu specificarea: civil, 

familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, 

informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; 

dreptul protecţiei sociale) 

Donos Evlampie Dr., conf.univ. 

15. 553.01 – Drept privat(cu specificarea: civil, 

familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, 

informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; 

dreptul protecţiei sociale) 

Carauş Victor Dr., conf.univ. 

16. 553.01 – Drept privat(cu specificarea: civil, 

familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, 

informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; 

dreptul protecţiei sociale) 

Constantinescu 

Elena 

Dr., conf.univ. 

 

17. 

553.01 – Drept, civil;  

553.06 – Drept  internaţional şi european privat 

Plotnic Olesea 

 

Dr.hab, conf. 

univ. 

18. 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor Evtodiev Igor Dr.hab, prof.univ. 

19. 562.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; Rusnac Gheorghe Dr.hab, prof.univ. 
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instituţii şi procese politice 

20. 563.02 - Organizarea şi dirijarea în instituţiile 

administraţiei publice; servicii publice 

553.01 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, 

procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, 

internaţional privat, dreptul muncii; dreptul 

protecţiei sociale) 

Romandaş Nicolae Dr., prof.univ. 

21. 553.01 – Drept privat(cu specificarea: civil, 

familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, 

informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; 

dreptul protecţiei sociale) 

Dandara Lilia Dr., conf.univ. 

22. 561.01-Teoria, metodologia politologiei, instituții şi 

procese politice 

Varzari Pantelemon Dr.hab, prof.univ. 

23 19.00.05 - Psihologie socială Gonţa Victoria Dr., conf.univ. 
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08.00.05 - Economie şi management (în ramură) Catan Petru Dr.hab, prof.univ. 

25 554.01 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; 

criminologie; drept procesual penal; criminalistică; 

expertiză judiciară; drept execuţional; teoria 

activităţii investigativ-operative) 

Mariț Alexandru Dr., Conf.univ. 

26 552.01 - Drept public(cu specificarea: 

constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, 

financiar, vamal, informaţional, ecologic); 

organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept 

Costachi Gheorghe 

 

Dr.hab., 

prof.univ. 

27 553.04 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, 

procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, 

internaţional privat, dreptul muncii; dreptul 

protecţiei sociale) 

Cebotari Valentina Dr., conf.univ. 

28 554.04 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; 

criminologie; drept procesual penal; criminalistică; 

expertiză judiciară; drept execuţional; teoria 

activităţii investigativ-operative)                                                                                                                                              

Golubenco 

Gheorghe 

 

Dr., conf.univ. 

29 561.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; 

instituţii şi procese politice 

Solomon Constantin Dr.hab, prof.univ. 

30 552.08 – Drept internațional și european public Poalelungi Mihail Dr., conf.univ. 
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Tabelul 11. Lista studenților-doctoranzi înmatriculați în anul 2015 –2016 

la Şcoala Doctorală în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative 

 

552. Drept public 

Nr. 

d/o Denumirea specialităţii 

Numele, prenumele studentului-

doctorand 

Cu 

frecvență la 

zi 

Cu 

frecvență 

redusă 

1.  552.01. Drept public.  

Drept constituţional 

CEBOTARI Vladimir 

 

1  

2.  552.01. Drept public.  

Drept constituţional 

CIOBANU Sergiu  1 

3.  552.01. Drept public.  

Drept constituţional 

DARI Victoria Ivan 1  

4.  552.03. Drept public.  

Drept financiar  

(bancar, fiscal, vamal) 

DOLGHI Dorin 1  

5.  552.03. Drept public.  

Drept financiar  

(bancar, fiscal, vamal) 

DRUŢĂ Cristina 1  

6.  552.06. Drept public. 

Dreptul ştiinţei, educaţiei şi 

culturii. 

RADU Larisa-Simona 

 

 1 

7.  552.04. Drept public. 

Drept funciar şi al mediului. 

STÎNGACI Vadim  1 

8.  552.01. Drept public. 

Drept constituţional 

TARAN Grigore  1 

9.  552.08 Drept public.   

Drept internaţional şi european 

public. 

VIZANT Valentin 1  

 Total 

 

9 5 4 

 

Tabelul 12. Lista studenților-doctoranzi înmatriculați în anul 2015 –2016   

la Şcoala Doctorală în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative 

 

553. Drept privat 

Nr. 

d/o Denumirea specialităţii 

Numele, prenumele studentului-

doctorand 

Cu 

frecvență la 

zi 

Cu frecvență 

redusă 

1.  553.01. Drept privat. 

Drept civil 

SAVIȚCHI Pavel  1 

2.  553.06. Drept privat. 

Drept internaţional şi european 

privat 

COŞER Ion  1 

3.  553.01. Drept privat. 

Drept civil 

GRATI Olesea  1 

4.  553.04. Drept privat.  

Dreptul familiei 

BUZU Vasile  1 

  

Total 

 

4 

  

4 
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Tabelul 13. Lista studenților-doctoranzi înmatriculați în anul 2015 –2016  

la Şcoala Doctorală în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative 

 

554.  Drept penal 

Nr. 

d/o Denumirea specialităţii 

Numele, prenumele studentului-

doctorand 

Cu 

frecvență la 

zi 

Cu 

frecvență 

redusă 

1.  554.01. Drept penal. 

Drept penal şi execuţional penal 

SÎRBU-BEŞLIU Irina 1  

2.  554.01. Drept penal. 

Drept penal şi execuţional penal 

MACOVEI Vera 1  

3.  554.04.  Drept penal. 

Criminalistică, expertiză 

judiciară, investigaţii operative. 

TALMACI Francisco  1 

4.  554.01. Drept penal. 

Drept penal şi execuţional penal 

JENUNCHI  Elena 1  

5.  54.01. Drept penal. 

Drept penal şi execuţional penal 

ENI Ghenadie  1 

6.  554.01. Drept penal. 

Drept penal şi execuţional penal 

TOCARI Sofiana 1  

  

Total 

 

6 

 

4 

 

2 

 

 

Tabelul 14. Lista studenților-doctoranzi înmatriculați în anul 2015 –2016  

la Şcoala Doctorală în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative 

 

561. Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice 

Nr. 

d/o Denumirea specialităţii 

Numele, prenumele, 

patronimicul studentului-

doctorand 

Cu 

frecvență la 

zi 

Cu 

frecvență 

redusă 

1.   561.01. Teoria, metodologia 

politologiei; instituţii şi procese politice  

AYOUB Fouzi  1 

2.  561.01. Teoria, metodologia 

politologiei; instituţii şi procese politice 

KORDEL Badir 1  

  

Total 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

Tabelul 15. Lista studenților-doctoranzi înmatriculați în anul 2015 –2016  

la Şcoala Doctorală în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative 

 

562. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei 

Nr. 

d/o Denumirea specialităţii 

Numele, prenumele studentului-

doctorand 

Cu 

frecvență la 

zi 

Cu 

frecvență 

redusă 

1.   562.01. Teoria şi metodologia 

relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei 

CARAMAN ANELIA  1 

  

Total 

 

1 

  

1 
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3.5.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 Ghidare în Carieră 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; 

 

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.  

 

În anul de studii 2015-2016, prin intermediul centrelor Academiei de Studii Economice, 

au fost organizate cursuri și programe pe un spectru variat de teme, unele fiind standard, iar 

altele ajustate necesităților clienților. Tematica și numărul participanților este prezentată mai jos. 

 

Tabelul 16. Programele de instruire realizate de MACIP în anul 2015-2016 

 

Nr. de 

ord. 

Denumirea cursului / trainingului Curs/training Nr de 

grupe 

Nr. de 

pers. 

1.  Contabilitatea 1C C 13 88 

2.  Contabilitatea pentru începători C 16 180 

3.  Microsoft Excel C 3 28 

4.  Aplicarea tehnologiilor informaţionale de comunicare în 

instruire. Sistemul MOODLE 

C 3 31 

5.  SPSS C 1 7 

6.  Microsoft Excel și World C 1 7 

Total  37 341 
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Dacă comparăm aceste rezultate cu anul precedent, atunci putem constata o creştere, 

reflectată în numărul de grupe şi de persoane care au beneficiat de instruire.  

Ca și în anul precedent tematica programelor de instruire este permanent 

actualizată, 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 

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

cursul de Contabilitate pentru începători care are o durată de 120 de ore, participanții trec o 

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

semnat de Rectorul ASEM. 

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 toate programele de instruire sunt implicați specialiști practicieni, care realizează 

instruirile conform cerințelor actuale și la un nivel calitativ înalt. 

 

Tabelul 17.Informaţia privind cursurile organizate de MACIP pe perioada anului 2015-

2016 

 

Cursul 

Numărul de grupe Numărul de cursanţi 

sept-dec 

2015 

2016 

(prezent) 

sept-dec 

2015 

2016 

(prezent) 

1. Contabilitatea asistată la computer 1C 6 7 38 50 

2. Contabilitatea pentru începători 8 8 92 88 

3. Aplicarea tehnologiilor informaţionale de 

comunicare în instruire. Sistemul MOODLE 
2 1 20 11 

4. Microsoft Excel 3 0 28 0 

5. SPSS 0 1 0 7 

6. Microsoft Excel și World 0 1 0 7 

Total 19 18 178 163 

 

Din rezultatele tabelului observăm că numărul de grupe a crescut comparativ cu anul 

2014, s-au produs modificări în structura tematicii instruirilor. Majorarea numărului de cursanți 

în anul 2015 - 2016 la disciplinele Contabilitate pentru începători și Contabilitate 1C 

presupunem că s-a produs din cauza promovării active a acestora prin diferite metode de 

publicitate. 

Un nou curs oferit de MACIP-ASEM începând cu anul 2014 este Aplicarea tehnologiilor 

informaţionale de comunicare în instruire. Sistemul MOODLE. În perioada raportată acest 

curs a fost oferit profesorilor ASEM, în 3 grupe la care au participat 31 persoane. Cererea pentru 

acest curs nou este în creştere din cauza tendinţelor actuale de aplicare pe o sacră tot mai mare a 

tehnologiilor informaţionale. 

Serviciile oferite de MACIP sunt adaptate către clienţi, orele la care se fac cursurile sunt 

în conformitate cu dorinţele şi disponibilitatea clienţilor.  

În anul 2015 – 2016 MACIP – ASEM a efectuat o cercetare cu DAAC EcoPlant cu buget de 

25 000 lei 

Preţurile cursurilor sunt stabilite ţinând cont de cheltuielile care se efectuează pentru 

desfăşurarea unui curs, acestea sunt rezonabile ţinând cont de oferta prezentată. 

Actualmente, în urma revederii politicii de comunicare cu clienții, publicitatea MACIP are loc 

prin diferite moduri: 
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1. MACIP actualizează permanent pagina web a Centrului, plasează informaţia despre 

cursuri pe reţele de socializare, promovează Centrul și valorile oamenilor ce tind spre instruire 

continuă, astfel clienţii pot fi la curent cu activitățile ce au loc în cadrul Centrului. 

2. Banerul informativ al MACIP amplasat la intrarea în blocul de studii B al ASEM, de 

asemenea sunt distribuiţi fluturaşii şi plasează avize publicitare în blocurile ASEM 

3. Evenimentele la care participă MACIP ca partener îi mențin reputaţia unui Partener de 

încredere şi îl fac mai notoriu. 

4. MACIP colaborează activ cu ziarul „Curierul economic”, în care cu o anumită 

periodicitate plasează anunțuri despre activitățile desfășurate. 

5. O sursă eficientă de promovare sunt însuşi cursanţii mulţumiţi, care, fiind satisfăcute 

de calitatea serviciilor prestate, recomandă cursurile organizate de MACIP altor persoane. 

Servicii oferite clienților corporativi 

• Au fost realizate programe de instruire Microsoft Excel pentru UNDP Moldova.  

• 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. 
• Pentru Institutul de Politici Publice a fost realizată programa de instruire SPSS 

Parteneriate stabilite 

În anul 2014 MACIP a stabilit un parteneriat strategic: 

Cu e-Learning and Software S.R.L. și prim eveniment organizat în cadrul acestei colaborări a 

fost evenimentul internațional Moodle-Moot Moldova 2015, înregistrat pe site-ul oficial ale 

Comunității Globale Moodle; 

În baza acordului de colaborare, MACIP-ASEM a participa și în acest în calitate de co-

organizator a evenimentului Moodle Moot Moldova 2016, care s-a desfășurat la UTM. 

Alte activităţi  

Din 11 aprilie până în 15 mai 2016, în Moldova s-a lansat concursul național a celor mai 

recunoscute mărci comerciale de pe piața din Republica Moldova, mărci naționale și străine 

prezente pe piață NOTORIUM 2016 la care a participat și MACIP-ASEM. În urma competiției 

în concurs-ul, unde votarea mărcilor a fost on-line absolut gratuit, MACIP- ASEM a obţinut 

Medalie de aur – pentru serviciile de consultanta în afaceri şi Medalie de argint – pentru 

servicii de instruire. 

A fost considerabil extins numărul persoanelor abonate la știrile de pe paginile MACIP-

ASEM de socializare. 

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 începând cu septembrie 

2015 a constituit 520,947 mii lei. Tindem să menţionăm că bugetul pentru anul 2014 – 2015 

a fost de 314,425 mii lei, din aceste date observăm o creştere semnificativă a bugetului cu 

206,522 mii lei sau 39,6%. 
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Totodată, numărul persoanelor instruite în anul 2015 – 2016 continuă să crească 

comparativ cu anul precedent. 
 

Activitatea Centrului de Dezvoltare Economică şi Afaceri Publice (CDEAP) 

 

1. Perioda 2015-2016 este o perioadă cănd echipa CDEAP a participat activ la crearea 

incubatorului inovaţional IT4BA (Innovation Technologies for Business Applications). 

Astfel activităţile desfasurate în cadrul incubatorului pot fi considerate şi ca activităţile 

comune al CDEAP. În unele momente în activităţi comune au fost angajaţi 4-8 persoane cu 

salarizarea din contul proiectului IT4BA. 

 

Vom prezenta suficient unele activităţi realizate. De exemplu s-au desfășurat următoarele 

întâlniri: 

 03.09.2015 

«Экосистема ИТ-стартапов». Raportor Kunev Veaceslav, Preşidentele Asociaţiei 

Companiilor IT (ATIC) cu următoarele subiecte: 

1. Что такое Start-Up? Когда не стоит заниматься Start-Up. 

2. Требования к Start-Up со стороны инвестора. 

3. Стадии Start-Up и экосистема Start-Up – валидация, бизнес - инкубаторы, 

акселераторы, венчурные фонды, бизнес-ангелы. 

4. Диалог с потенциальными инвесторами. 

 

 10.09.2015 

 "Automatizarea complexă a proceselor din cadrul întreprinderii" Raportor Corneliu 

Iaţco, Director, departament IT din cadrul SA „Sudzuker Moldova”. 

 22.09.2015 

“Inițiere în programarea pentru Android”. Raportor Dumitru Iepure, directorul 

companiei DNT. 

 01.10.2015 

«Комплексная автоматизация предприятия». Raportor Corneliu Iatco, Director, 

departament IT din cadrul SA „Sudzuker Moldova”. 

 09.10.2015 

“Rolul acceleatoarelor companiilor IT, modelelor și școlilor continue de studii 

contemporane pentru formarea specialiștilor în domeniul ICT pentru economia 

națională şi reţelelor internet moderne”. Raportor Alexsandru Makedon, directorul 

companiei StarNet si discuţii cu Oleg Burlacu. 

 Colaboratorii CDEAP şi a incubatorului au organizat gratis  trainingul de inițiere în 

Limbajul JAVA, destinat promovării activității Incubatorului Inovațional IT4BA în 

colaborare cu compania DNT. Enumeră un volum de 16 ore academice, orele sunt 

petrecute în sala de calculatoare 409 blocul B şi 216 blocul B. Lecțiile au fost 

susținute gratuit de către compania DNT (Partener Business Incubatorului). 

 

  De către colaboratorii incubatorului s-a organizat concursul pentru  participanții 

traning-ului “Inițiere în Limbajul JAVA”. 
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 La 15 septembrie 2015 a fost înregisrat primul rezident - societatea ”Zile Grup” SRL 

– 818B, care este o societate comercială nou constituită avînd în componența sa doi 

asociați. Sediul societății se află în mun. Chișinău, bd. Traian 23/1 ap.1. 

 

2. Au fost realizate mai multe activitâţi gratis cu scopul promovării imaginii incubatorului 

IT4BA. Ca exemplu, pe parcursul anului academic au fost organizate 15 şedinţe a cercului 

„Structuri de dare şi Algoritmi” (Şedintele sunt înregistrate în catalog special), care 

presupune rapoarte de cercetare, prezentarea proiectelor practice realizate, prezentări 

inovationale din domeniul IT, intălniri cu specialişti invitaţi din domeniul IT. La fiecare 

şedinţă au participat 8 – 20 persoane. 

 

3. Au fost organizate 2 tururi a concursului ”Cele mai bune idei IT de afaceri” 

 (1-ma etapă, ASEM, 30 noiembrie 2015 şi a doua în luna martie 2016). În primele zile după 

anunțarea concursului au fost afișate peste o sută de foi informative referitor la termenii și 

condițiile desfășurării, pentru sprijinul proiectului a fost elaborată și înregistrată o pagină WEB, 

orientată spre informarea publicului larg și înregistrarea on-line a participanților. Pînă la data 

desfășurării la concurs sau înregistrat 16 studenți (lista participanților înregistrați, datele lor de 

contact și succintă descriere a ideiei este atașată la Raport). Prima etapă a concursului s-a 

desfășurat 30 noiembrie 2015 la 15:00 in B104. În prezența juriului, format din 3 experți IT, și a 

concurenților au fost prezentate ideile promovate de concursanți cu formularea întrebărilor și 

discutarea ideilor expuse de parrticipanți; majoritatea participanților au primit recomandări 

practice lă îmbunătățirea ideilor și la creșterea aplicabilității lor. 

 

Tabelul 18. În cadrul CDEAP pe parcursul perioadei 2015-2016 au fost organizate mai 

multe cursuri: 

 

Denumirea cursului Numărul de ore 

Limbaj de programare Java. Topic  Java Fundamentals for 

Android Development. 

30 

Computer (Windows, Word 2010, Excel 2010, Access 2010, 

Internet si E-mail) 

40 

Limbaj de programare Java 30 

Programa 1C Întreprindere 8.2. Limbajul de programare. 30 

MS Office 2007, 2010 pentru afaceri 40 

Business Excel 30 

Microsoft Project 2007-2010 30 

 

    Numărul persoanelor , care au trecut cursuri de formare continuă în anul de studii 2015 - 2016 

este aprox. 90 de persoane (in scădere referitor de anul precedent), iar pentru ultimii 7 ani cifra 

aceasta constituie  peste 2000 persoane.  

Aprecierea satisfacției așteptărilor întreprinderilor și altor clienți se realizează prin anchetarea 

participanților în formă scrisă și verbală privind așteptările și rezultatele obținute. Procesul de 

Formare Continuă ca modalitate de transfer a cunoștințelor pentru CDEAP reflectă așteptările 

privind dezvoltarea cunoștințelor clienților și dezvoltarea lor în cadrul instruirilor.  

4. Centrul a participat activ la organizarea şi desfasurarea conferinţei internaţionale 

„Knowledge Triangle” desfasurată în ASEM în calitate de membrii comitetului organizatoric 

şi ştiinţific. Noi am prezentat mai multe rapoarte corespunzătoare obiectivelori conferinţei. 

Totodată in cadrul conferinţei am organizat un workshop şi am format o secţiune care se 
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referă la specificul activităţilor centrului CDEAP, referitor Capacity Building activities şi 

Information Society Development.  

 

5.  Colaboratorii CDEAP sunt în continuare membrii oficiali al Platformei 2 „Integrare 

Economică și Convergență cu politicile UE” a Comisiei Europene cu sediul la Bruxelles. 

Platforma este consacrată integrării economice și convergenței cu politica UE și susține 

eforturile depuse de parteneri pentru apropierea reglementărilor aplicabile în domeniul 

comerțului electronic și în cel al aspectelor legate de acest tip de comerț, pentru 

îmbunătățirea climatului de investiții și pentru dezvoltarea IMM-urilor.  

 

6. Pentru acest an au fost implicaţi în dezvoltare mai activă direcției DIGITAL ECONOMY, 

convergența cu legislația în materie de mediu a UE. De exemplu, pentru acest domeniu am 

fost implicați în organizarea programei unei secțiuni de lucru în cadrul „Forumului Societăţii 

Civile” unde au participat reprezentanti din 15 țări din Europa de Est. Evenimentul a avut loc 

în perioada 20-21 noiembrie 2015 în KIIV, Ucraina. 

 

7. Centrul activ participă în activitățile desfăşurate în cadrul comisiei Europene şi al membrilor 

CIVIL SOCIETY FORUM din Moldova  referitor la evenimentele de tipul Continuum 

Education and „Matching Job Skills Activities” organizate în Brussels, Batumi, Maastriht, 

Chisinau precum şi în alte localităţi ale Moldovei.  

 

8. Pe parcursul perioadei de raportare am înaintat diverse proiecte referitor la tehnologii 

Informationale şi inovaţii în economie. 

 

 

Activitatea Centrului de Instruire Contabilă al ASEM pe perioada 2015-2016 

 

Centrul de Instruire Contabilă al A.S.E.M. pe perioada 2015-2016 a organizat cursurile: 

1. ”Contabilitatea pentru începători” (13 persoane) 

- perioada: 26.10.15 – 24.12.15 

- conţinutul cursului: Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, Contabilitatea impozitelor, 

Întocmirea situațiilor financiare 

- durata cursului: 120 ore academice  

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

- profesori: Gherasimov Mihail  

- valoarea cursurilor – 23400.00 lei (numerar în casierie). 

2. ”Contabilitatea pentru începători” (11 persoane) 

- perioada: 04.11.15 – 16.01.16 

- conţinutul cursului: Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, Contabilitatea impozitelor, 

Întocmirea situațiilor financiare 

- durata cursului: 120 ore academice  

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

- profesori: Cauș Lidia  

- valoarea cursurilor – 7200,00 (contract) + 12600,00 (numerar în casierie) = 19800,00 lei. 

3. ”Contabilitatea automatizată - 1C: Contabilitate” (10 persoane) 

- perioada: 12.11.15 – 08.12.15 

- conţinutul cursului: Contabilitatea automatizată - 1C: Contabilitate” 

- durata cursului: 32 ore academice  

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

- profesori: Cușmăunsă Rodica  

- valoarea cursurilor – 1300,00 (contract) + 5200,00 (numerar în casierie) = 6500,00 lei. 
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4. ”Contabilitatea pentru începători” (11 persoane) 

- perioada: 27.11.15 – 11.02.16 

- conţinutul cursului: Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, Contabilitatea impozitelor, 

Întocmirea situațiilor financiare 

- durata cursului: 120 ore academice  

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

- profesori: Cauș Lidia, Cușmăunsă Rodica, Bordeianu Olga  

- valoarea cursurilor – 1800,00 (contract) + 18000,00 (numerar în casierie) = 19800,00 lei. 

5. ”Contabilitatea pentru începători” (13 persoane) 

- perioada: 27.01.16 – 15.03.16 

- conţinutul cursului: Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, Contabilitatea impozitelor, 

Întocmirea situațiilor financiare 

- durata cursului: 120 ore academice  

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

- profesori: Țugulschi Iuliana  

- valoarea cursurilor – 23400,00 (numerar în casierie) = 23400,00 lei. 

6. ”Contabilitatea automatizată - 1C: Contabilitate” (8 persoane) 

- perioada: 10.02.16 – 07.03.16 

- conţinutul cursului: Contabilitatea automatizată - 1C: Contabilitate” 

- durata cursului: 32 ore academice  

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

- profesori: Cușmăunsă Rodica  

- valoarea cursurilor – 5200,00 (numerar în casierie) = 5200,00 lei. 

7. ”Contabilitatea pentru începători” (8 persoane) 

- perioada: 15.04.16 – 24.06.16 

- conţinutul cursului: Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, Contabilitatea impozitelor, 

Întocmirea situațiilor financiare 

- durata cursului: 120 ore academice  

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

- profesori: Cauș Lidia, Cușmăunsă Rodica 

- valoarea cursurilor – 14400,00 (numerar în casierie) = 14400,00 lei. 

8. ”Contabilitatea automatizată - 1C: Contabilitate” (9 persoane) 

- perioada: 25.05.16 – 18.06.16 

- conţinutul cursului: Contabilitatea automatizată - 1C: Contabilitate” 

- durata cursului: 32 ore academice  

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

- profesori: Cușmăunsă Rodica  

- valoarea cursurilor – 3900,00 (numerar în casierie),  

             iar 3 studenți premiați care au obținut primele trei locuri la conferința studențească 

ASEM 

 

Total pe perioada 2014-2015:  

- 8 cursuri în perioada 01.09.2015 – 30.06.2016,  

- 83 persoane înscrise la instruire, 80 persoane au absolvit și au primit certificate,  

- valoarea contractelor – 112800,00 lei. 

 

ȘCOALA SUPERIOARA DE TURISM ȘI SERVICII HOTELIERE ASEM 

În perioada octombrie 2015 - iunie 2016, au fost instruite 263 persoane la urmatoarele 

module: 

1. Administrarea Afacerilor în Turism - 42 persoane. 
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2. Managementul Serviciilor Turistice - 70 persoane. 

3. Administrarea Afacerilor în Turism - Prelungirea valabilitatii certificatului - 68 persoane. 

4. Managementul Serviciilor Turistice - Prelungirea valabilitatii certificatului - 56 persoane. 

5. Ghid de Turism - 27 persoane 

De la deschiderea Scolii până în prezent au trecut reciclarea profesională 970 cursanți. 

Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară și  Management al Calității 

Dezvoltarea competențelor psihopedagogice 

 În perioada 11 - 15 ianuarie 2016 (conform Ordinul nr. 247-PL din 31.12.2015), pentru 

cadre didactice din ASEM au fost organizate Programe de perfecționare: 

 

Tabelul 19.  Cursuri organizate de DSDCMC 

 

Denumirea programului Nr. de ore Nr. de participanți Finalizare 

Metode inovative de predare-învăţare în 

învăţământul profesional 

40 17 Certificat 

Metode inovative de evaluare a 

performanţelor studenţilor 

40 20 Certificat 

Deontologia şi eficienţa comunicării didactice 40 23 Certificat 

Aplicarea tehnologiilor informaționale de 

comunicare în instruire (Sistemul Moodle) 

40 31 Certificat 

 

4. Sistemul de management intern de asigurare a calității 

 
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 parcursul anului universitar 2015-2016 au fost elaborate şi implementate următoarele 

documente: 

 REGULAMENT CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE MASTER, CICLUL 

II, ÎN ASEM 

 REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI  „IDEI DE 

AFACERI” ÎN ASEM 

 METODOLOGIA DE SALARIZARE ŞI STIMULARE A PERSONALULUI ASEM  

 REGULAMENT DE ORGANIZARE A STUDIILOR ÎN ASEM ÎN BAZA SISTEMULUI NAŢIONAL DE 

CREDITE DE STUDIU 

 REGULAMENT CU PRIVIRE LA MOBILITATEA ACADEMICĂ ÎN ASEM 

 

Au fost modificate următoare documente: 

1. Regulament cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în 

ASEM, la Ciclul I, Licenţă 

2. Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă 

3. Organigrama ASEM 
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În perioada 2 februarie – 25 martie 2016, în ASEM s-a efectuat Auditul intern, conform 

Programului Auditului intern pentru anul de studii 2015-2016 (Ordin nr. 12-A din 29.01.2016). 

La Auditul intern, au fost audiate 39 subdiviziuni din cadrul ASEM. 

 

A fost efectuată autoevaluarea sistemului de management financiar şi control și întocmit 

RAPORTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT FINANCIAR ŞI CONTROL. 

 

 Dezvoltarea competențelor psihopedagogice 

 În perioada 11 - 15 ianuarie 2016, pentru cadre didactice din ASEM au fost organizate 

Programe de perfecționare: „Metode inovative de predare-învăţare în învăţământul profesional” 

(40 ore), „Metode inovative de evaluare a performanţelor studenţilor” (40 ore) și  „Deontologia 

şi eficienţa comunicării didactice” (40 ore) (Ordinul nr. 247-PL din 31.12.2015). La aceste 

programe au participat 60 cadre didactice. 

 

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 

2014-2015 – au fost supuşi evaluării 74 cadre didactice din ASEM, în anul 2015-2016 – au fost 

supuşi evaluării 47 cadre didactice. Au fost chestionaţi 1672 studenţi. 

Rezultatele generale pe ASEM privind evaluarea calităţii predării pentru anii universitari 

2014-2015 şi 2015-2016: 
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Figura 1. Rezultatele generale pe ASEM privind evaluarea calităţii predării pentru anii 

universitari 2014-2015 şi 2015-2016 

Descifrarea itemilor chestionarului (întrebarea I): 

1. Programa cursului a fost clar prezentată 

2. Conţinutul cursului este bine structurat 

3. Noţiunile cheie sunt suficient explicate 

+ 2 → acord total 
+ 1 → acord 
   0 → nici nici 
 −1 → dezacord 
 −2 → dezacord total 
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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 2015-2016, au fost supuşi procedurii privind evaluarea managementului 2 

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 

universitar 2015-2016, au fost chestionaţi 721 studenţi, iar în anul universitar 2014-2015 – 751 

studenţi. 
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Figura 2. Rezultatele sondajului cu referire la gradul de satisfacție a studenților 

 

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 
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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 

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 2015 s-a efectuat chestionarea 

masteranzilor. La sondaj au participat 273 masteranzi. 

 

Rezultatele chestionării privind evaluarea satisfacţiei masteranzilor din ASEM pentru anii 

universitari 2014-2015 şi 2015-2016:  
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Figura 3. Rezultatele chestionării privind evaluarea satisfacţiei masteranzilor din ASEM pentru 

anii universitari 2014-2015 şi 2015-2016 

Itemii chestionării: 

 

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

2. Cursurile îmi satisfac nevoile de formare profesională 
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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 

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 

 

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 competivitate. 

 

4.4. Organizarea concursului locurilor bugetare 

În scopul organizării concursului pentru ocuparea locurilor cu finanţare bugetară la Ciclul I 

– studii superioare de licenţă, în conformitate cu Regulamentul cu privire la condițiile de 

ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în ASEM (aprobat de Senatul ASEM, Proces verbal 

nr.6, din 26 februarie 2014), au fost întreprinse următoarele acțiuni: 

 Stabiliți studenții rămași fără ocrotire părintească, cu dizabilitate severă și accentuată,  care 

cad sub incidența art. 1.5 din Regulamentul cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu 

finanțare bugetară în ASEM; 

 Aprobat numărul de locuri cu finanțare bugetară scoase la concurs pe specialităţi, ani de 

studii, conform locurilor bugetare aprobate la admitere, locurile vacante fiind repartizate 

proporțional cu numărul de studenți de la specialitățile respective ; 

 Decanii facultăților au organizat, în perioada 20 iunie – 25 iunie 2016, concursul pentru 

ocuparea  locurilor cu finanțare bugetară. 

 

 

 

Tabelul 20. Rezultatele concursului locurilor bugetare: 
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Indicatori 
Admiterea 

2015 

Admiterea 

2014 

Admiterea 

2013 (4 ani) 

1. Numărul total de studenţi înmatriculaţi/promovaţi 

la studii 2015 
1557 1474 218 

2. Numărul de locuri cu finanţare bugetară (in 

continuare LFB) planificat pe anul de învăţămînt  

2015-2016 

321 392 35 

3. Numărul LFB ocupate la începutul anului de studii 321 392 35 

4. Numărul studenţilor conform pct. 4 al 

Regulamentului LFB 
21 23 3 

5. Numărul total de studenţi înregistraţi la sfîrşitul 

anului 
1464 1353 186 

6. Numărul de LFB scoase la concurs la sfîrşitul 

anului de studii ( excepție pct. 4 al Regulamentului 

LFB) 

300 369 32 

7. Numărul studenţilor LFB, care participă la 

concursul LFB (fără restanţe) 
289 303 28 

8. Numărul studenţilor în bază de contract, care 

participă la concursul LFB (fără restanţe) 
341 302 39 

9. Numărul de LFB ocupate de studenţii înmatriculaţi 

în bază LFB după finalizarea anului de studii 
168 229 21 

10. Numărul de LFB ocupate de studenţii 

înmatriculaţi în bază de contract după finalizarea 

anului de studii 

85 41 6 

11. Media academică anuală pe universitate a 

studenţilor promovaţi (nu se vor lua în calcul 

restanţierii) 

8 8,79 8,94 

12. Media academică anuală pe universitate a 

studenţilor promovaţi la concursul LFB (excepție pct. 

4 al Regulamentului LFB) 

8,24 8,99 9,1 

13. Nota minimală înregistrată de trecere pe LFB

  
6,19 6,59 7,51 

14. Nr. de studenţi promovaţi în următorul an 646 605 67 

15. Numărul de restanţieri după finisarea anului de 

studii 
818 748 119 

16. Rata promovării studenţilor în următorul an 

(%); 14*100/5 
44,13 44,72 36,02 

17. Numărul de restanţieri LFB după finisarea 

anului de studii; 6-7 
11 66 4 

18. Rata restanţierilor LFB ( excepție pct. 4 al 

Regulamentului LFB) (%); 17*100/6 
3,67 17,89 12,50 

19. Rata ocupării LFB de către studenţii LFB 

nerestanţieri (%); 9*100/7 
58,13 75,58 75.0 

20. Nr. de LFB ne acoperite după concurs 47 99 5 
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Tabelul 21. Admiterea 2013 – absolvire (programe cu 3 ani de studii) 

 

Indicatori 
Admiterea 2013 

(3 ani) 

21. Numărul de studenţi promovaţi în ultimul an de 

studii pe LFB  
415 

22. Numărul de studenţi pe LFB admişi la examenele de 

licenţă (absolvire) 
406 

23. Numărul de studenţi pe LFB neadmişi la examenele 

de licenţă  
9 

24. Numărul de studenţi pe LFB care au promovat 

examenele de licenţă 
404 

25. Numărul de studenţi pe LFB care nu au promovat 

examenele de licenţă 
2 

 

LFB rămase vacante după concurs vor fi repartizate la începutul anului de studii, în 

conformitate cu decizia Senatului ASEM. 

 

Mediatizarea procesului şi rezultatelor redistribuirii LFB s-a efectuat prin următoarele metode:  

 Plasarea informației respective pe avizierul facultății și pe emailul grupei; 

 Publicarea pe situl ASEM și al facultăților a informației referitoare la proces:  

http://www.ase.md/files/documente/regulamente/interne/2.7_reg_locuri_bugetare.pdf;  

http://www.ase.md/facultatea/egd/studentilor/intrebari-frecvente.html 

 

 
V. INFORMAȚII DESPRE STUDENȚI 

5.1. Contingentul de studenţi. 

Contingentul de studenţi este prezentat în anexele 1, 2. În anul 2015-2016 în ASEM şi-au 

făcut studiile 4320 studenţi la învăţământul cu frecvenţă, ciclul I, licenţă.  În anexele menționate   

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

Din figura  4 se observă, că ponderea studenților de la primii ani de studii nu diferă esențial, fiind 

cuprinsă între 32% pentru anul I , 30% pentru anul II și 34% pentru anul III. Ponderea cea mai 

mică – 4,0% este pentru studenții de la anul IV.  Acest procent mic se explică prin faptul, că anul 

IV l-au urmat studenții de la câteva specialități, cum ar fi  „Drept”, „Tehnologii informaționale”, 

„Securitate informațională” și „Tehnologia și managementul alimentației publice”.  

 
 

Figura 4.  Structura contingentului de studenţi pe ani de studii. 

32% 

30% 

34% 

4% 

anul I anul II anul III anul IV

http://www.ase.md/facultatea/egd/studentilor/intrebari-frecvente.html
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Pe specialităţi cei mai mulţi studenți sunt la specialitatea  Finanţe şi Bănci  - 16,9%, fiind 

urmată de specialitatea Contabilitate cu o pondere de 14,8%,  de Business şi Administrare – 

14,3%, Drept – 12,7% din totalul studenților de la învățământul cu frecvență. Ponderea de bază 

(74,1%) o reprezintă studenţii ce îşi fac studiile în bază de contract cu achitarea taxei pentru 

studii. După caracteristica gen raportul este 42,2% la 57,8%, respectiv pentru bărbaţi şi femei.   

Procentul de absolvire constituie pe ASEM 79,3%, variind de la 75% pentru specialitatea ” 

Securitate informațională” la 86,8% pentru specialitatea „Contabilitate”. 

 La învăţământul cu frecvenţă redusă îşi fac studiile 3420 studenţi la 13 specialităţi. Pe ani 

de studii informaţia este prezentată în figura 5 . Pe ani de studii ponderea mai mare de studenţi 

este la anul IV, cea mai mică la anul V. În anul de studii 2015-2016 și-au făcut studiile la anul V 

doar studenții de la specialitatea „Drept”. 

 

 
Figura 5. Structura studenţilor de la învăţământ cu frecvenţă redusă pe ani de studii,%. 

 

Pe specialităţi ponderea mai mare  a studenilor ăși fac studiile la  Business și 

Administrare – 25,1%, urmată de specialitatea Contabilitate    cu 19,4% și de Finanțe și Bănci cu 

18,9%. Toţi studenţii îşi fac studiile în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii. 

Preponderent îşi fac studiile femei: 62,1%.  Procentul de absolvire este de 79,1%. 

  

5.2. Dinamica contingentului de studenţi 

 

Universitatea este un oeganism viu, în care au loc diferite mișcări ale studenților, cum ar 

fi plecarea în concediu academic, exmatricularea, restabilirea la studii. Astfel, 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 81,9%. Cea mai joasă reuşită – 79,4% este la anul 

I, cea mai înaltă – 83,5% la anul III, deși am putea menționa, că mari diferența în ce privește 

reușita de studii pe ani este nesemnificativă. 

 

25% 

21% 
24% 

28% 

2% 

anul I anul II anul III anul IV anul V
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Figura 6 .  Structura notelor 

Astfel, ponderea de bază o reprezintă notele cuprinse între 9 şi 7  – 45,2% și între 9 și 10 

– 32,0%.  Tot odată menționăm, că ponderea notelor nepromovabile este suficient de mare și 

constituie 8,7%. Analiza calităţii studiilor, conform datelor din anexa 5 relevă abateri 

nesemnificative a notelor medii la prima sesiune cu media la admitere. La unele specialități 

(Informatică aplicată, Merceologie și comerț, Statistică și previziune economică ș.a.) media la 

prima sesiune este mai joasă, pe când la altele (Achiziții, Turism, Economie generală, Drept ș.a.) 

este mai înaltă. 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 2015-

2016 și-au făcut studiile în ASEM 238 studenți din raioanele de Est: 208 la învățământul cu 
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frecvență   și 30 la învățământul cu frecvență redusă. Studenții de la învăţământul cu frecvenţă   

îşi fac studiile studenţii atât în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii (60,6%), cât şi de 

la bugetul de stat (39,4%).  La frecvența redusă toți studenții ăși fac studiile în bază de contract 

cu achitarea taxelor pentru studii. 

 

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 22. Asigurarea studenţilor cu cămin în anul de studii 2015-2016 

 

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 
Căminul Nr. 1 
mun. Chișinău, str. 

Florilor 2/2 

320 271 286 285 1 7,20 

2 
Căminul Nr. 2 
mun. Chișinău, str. 

Florilor 2/2 

315 266 269 260 9 7,48 

3 
Căminul Nr. 3 
mun. Chișinău, str. 

Florilor 4/2 

330 272 285 284 1 7,14 

4 
Căminul Nr. 4 
mun. Chișinău, str. 

Florilor 4/2 

300 278 263 262 1 7,92 

TOTAL 1265 1087 1103 1091 12 7,43 

 

Repartizarea căminelor se efectuează în felul următor: Studenţii anilor II şi III depun 

Cererea de cazare în cămin, însoţită de documentele de justificare, la Comitetul Sindical al 

Studenților facultăţii. Studenţii anului I au solicitat loc de cazare în cămin concomitent cu 

cererea de participare la concursul de admitere.   

Repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti a fost realizată în limita locurilor 

disponibile, pentru anul II şi III – la finele anului de învățământ, iar pentru studenţii înmatriculaţi 

în anul I la finele lunii august 2015. 

La repartizarea locurilor de cazare Comisia de cazare, constituită din decan, prodecan şi 

studenţi, a ţinut cont de  următoarele criterii:  

- Studenţii orfani de ambii părinţi,   

- Studenţii cu rezultate înalte la învăţătură, în activitate de cercetare, sportivă, culturală 

etc.;  

- Studenţii care provin din familii aflate în condiţii sociale şi de sănătate defavorabile 

(student invalid grupa/cu handicap; părinţi invalid gr.; părinţi veterani; familii cu mulţi 

copii; familii de studenţi  etc.). 

Pe parcursul anului de învățământ, decaniil şi prodecanii au realizat mai multe vizite în 

căminele studenţeşti, au discutat cu studenţii şi administratorii căminelor privind traiul și 

comportamentul studenţilor.  problemele apărute, în măsura posibilităţilor, fiind soluţionate.  

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

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

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

c. Reţele inginereşti învechite; 

 

 

5.7. Organe de autoguvernare studențească 

 
Consiliul studenţesc al facultăţii Contabilitate, în anul universitar 2015-2016 a avut o 

activitate foarte pasivă, pe motiv că președintele Consiliului studențesc, Zmuncilă Daniel, a fost 

plecat în mobilitate academică în semestrul I, iar în semestrul II la practica de producere și 

licență.  

Un alt organ de autoguvernare studenţească care activează la facultatea Contabilitate este 

Comitetul sindical al studenţilor facultăţii Contabilitate. Sindicaliștii facultăţii Contabilitate: 

Cazacu C., CON 152; Cozma T., CON 141; Samson I., CON 142; Slobozeanu V., CON 154; 

Pruteanu C., CON 154, care pe parcursul anului de studii nu s-au manifestat activ. 

În anul universitar 2015-2016 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 21 de manifestări, precum: 

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

Activitatea Consiliul Studenţesc al facultăţii Finanţe poate fi considerată ca foarte bună şi 

este detaliat prezentată în Anexa 5. 

În anul universitar 2015-2016 și–a continuat activitatea Consiliul studențesc al facultății 

(președinte: Sacaliuc Cristina, gr. BA 143)  care activ a colaborat cu conducerea facultății, 

realizând proiecte ca:  

 Clubul de dezbateri BizzClub al facultății BAA,  

 Academia strat-up, 

 Concursul Azi student mâine antreprenor  etc. 

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

sindical al studenților facultății BAA (președinte: Nița Mircea, gr. BA 152).  

 Sindicaliștii facultății, pe parcursul anului, au organizat diverse activități: 

o BALUL BOBOCILOR    

o Spartachiada 2015 

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

o Alte activități.  

 
5.8. Activităţi extracurriculare cu studenţii 

 

În anul universitar 2015-2016 studenții au fost antrenați în diverse activități 

extracuricularre. Fiecare facultate a organizat diferite manifestări în care au fost antrenați 

studenții. 

Pe parcursul anului de studii 2015-2016 catedrele facultăţii „Economie Generală şi 

Drept” au organizat mai multe activităţi extracurriculare cu studenţii. Printre acestea pot fi 

menţionate cercurile studențești organizate în cadrul tuturor catedrelor, diferite manifestări 

științifice cu participarea studenților facultății etc. În acest an, și-a continuat activitatea Clinica 

Juridică, coordonată de Carolina Ciugureanu-Mihailuță, având drept scop antrenarea studenților 

în activitatea de cercetare. Astfel pe parcursul anului de studii au fost organizate 7 ședințe la care 
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au participat peste 50 de studenți de la anul I și II, specialitatea „Drept”. În tabelul 23 sunt 

prezentate cercurile studențești care au activat în cadrul facultății.  

 

Tabelul 23 Activitatea cercurilor studențești în cadrul facultății 

 

N.o. Denumirea cercului Catedra Conducător 

științific 

Numărul total 

de comunicări 

prezentate în 

cadrul 

ședințelor 

Numărul 

comunicărilor 

înaintate la 

Simpozionul 

Tinerilor 

Cercetători 

1. „Dezvoltarea economiei 

informaționale în contextul 

constituirii noii economii” 

Teorie și Politici 

Economice 

Conf. univ. dr. 

Natalia Coșelev 

11 3 

2. „Tendințele și problemele 

dezvoltării unităților 

economice în R Moldova” 

Teorie și Politici 

Economice 

Conf. univ. dr. 

Aliona Balan 

19 3 

3. „Problemele de dezvoltare 

în ramurile economiei 

naționale” 

Teorie și Politici 

Economice 

Conf. univ. dr. 

E. Vaculovschi 

12 2 

4 „Activitatea firmelor 

monopoliste în R Moldova 

Teorie și Politici 

Economice 

Lect. univ. 

Tatiana Gutium 

8 1 

5 „Politicile comerțului 

exterior aplicate în R 

Moldova” 

Teorie și Politici 

Economice 

Lect. univ. 

Tatiana Gutium 

11 4 

6 „Politici economice de 

stabilizare în economia 

contemporană” 

Teorie și Politici 

Economice 

Lect. univ. 

Victoria Țăruș 

14 4 

7. „Probleme și perspective ale 

micului business în R 

Moldova” 

Teorie și Politici 

Economice 

Lect. univ. Ion 

Patrașcu 

8 1 

8 „Problemele psihologiei la 

etapa actuală” 

Management 

Social 

Lect. univ. 

Diana Ciobanu 

12 1 

9. „Drept penal” Drept Public Lect. univ. 

Djulieta Vasiloi 

56 5 

 

În afară de aceasta, studenții facultății au fost implicați în mai multe manifestări științifice 

organizate la nivel de facultate (Tabelul 24).   

 

Tabelul 24.  Manifestări științifice cu participarea studenților organizate pe parcursul 

anului universitar 2015-2016 

 

Nr. Data  Statutul (seminar, 

conferință, masă 

rotundă, simpozion) 

Denumirea  Numărul de 

participanți 

1.  27.10.2015 Masă rotundă Dreptul la inviolabilitatea vieţii 

private 

D-136, D-146 

15 studenţi 

2.  10 decembrie 

2015 

Conferinţa anuală 

studenţească  

„Copii de azi – viitorul de mâne” 25 studenţi 

3. 06.04.2016 Masă rotundă „Reglementările juridice privind 

decăderea şi restabilirea 

drepturilor părinteşti” 

D-131, D-132, D-

133, D-134, D-135  

25 studenţi 

4.   

22-04.2016 

Simpozionul ştiinţific al 

Tinerilor cercetători 

ASEM 2016 (Ediţia a 

SECŢIUNEA „DREPT 

PRIVAT” 

 

25 studenţi -

participanţi 
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(XIV – a) 

5.  23 mai 2016 Masă rotundă „Protecţia juridică a copiilor 

aflaţi în situaţie de risc şi fără 

ocrotirea părintească” 

D-141, D-144, D-

145 

17 studenţi -

participanţi 

6.  13 aprilie 

2016 

Conferinţa ştiinţifico-

practică 

25 ani de evoluţie a dreptului 

privat – între reuşite  şi eşecuri 

D-131, D-132, D-

133, D-134, D-135 

12 participanţi 

 

7. 18 februarie 

2016 

Atelier de lucru ştiinţific 

interuniversitar 

Prevenirea criminalităţii juvenile, 

prin prisma promovării 

activităţilor de voluntariat 

Studenții de la 

specialitatea 

„Drept” 

 

4. Conferința științifică studențească a tinerilor cercetători. În cadrul conferințe, la 

facultatea „Economie Generală și Drept” și-a desfășurat activitatea 5 secțiuni, organizate de 4 

catedre ale facultății la care au participat 141 studenți. În cadrul catedrei „Teorie economică și 

Politici economice” au fost organizate 2 secțiuni. 

Totalurile activității secțiunilor conferinței științifice studențești în cadrul facultății „Economie 

generală și Drept” sunt prezentate în Tabelul 25. 

 

Tabelul 25. Totalurile activității secțiunilor conferinței științifice studențești în cadrul 

facultății „Economie generală și Drept” 

 

Indicatorii Rezultatele pe catedre Total 

Teorie 

economică 

și Politici 

economice 

Management  

social 

Drept  

privat 

Drept 

public 

Numărul studenţilor-

participanţi (înregistrați) 
77 18 28  18  141 

Numărul de comunicări 

programate 
58 25 25 14 122 

Numărul de comunicări 

susținute din cele programate 
50 16 25 13 104 

Numărul de comunicări 

suplimentare 
3 -  4 7 

Numărul studenţilor premiaţi 

(locurile I-II, menţiune) 
18 4      5     4 31 

Numărul lucrărilor 

recomandate spre publicare 
11 4 5 4 24 

 

De asemenea, pe parcursul anului universitar 2015-2016 a continuat organizarea unui 

ciclu de întâlniri cu genericul: „SĂ NE CUNOAȘTEM PERSONALITĂȚILE”. În anul 2015 

– 2016 au avut loc 2 întâlniri de acest gen la care au participat: 

1. Boris Negru, conf. univ. dr.  Universitatea de Stat din Moldova. 

2. Valeriu Bujor. prof. univ. dr. hab., Universitatea de Criminologie.. 

La fiecare din întâlnirile organizate au participat peste 60 de studenți ai facultății 

„Economie Generală și Drept”, de la toți anii de studii și de la toate specialitățile. 

În septembrie 2015 conf. univ. Dorin Vaculovschi împreună cu două studente de la 

specialitatea „Administraţie publică” – Buga Veronica şi Scaun Nina şi două masterande de la 

specializarea „Managementul în administrarea publică” Larion Alexandra şi Ţurcanu Cristina au 
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participat la un stagiu de perfecţionare la Universitatea „University of Applied Sciences and 

Arts – School of Business FHNW, Olten, Switzerland” din oraşul Basel, Elveţia, unde au făcut 

cunoştinţă cu specificul funcţionării autorităţilor publice locale din această ţară. 

Pe parcursul anului de studii 2015-2016, catedra Comunicare Economică și Didacticî a 

organizat o Masă rotunda cu genericul “Să vorbim corect” , care a avut loc la 19 februarie 2016, 

în sala 103, bl. F, organizată în colaborare cu Biblioteca ASEM. La eveniment au participat 16 

de profesori şi 32 de studenţi care au participat foarte activ la discuţii, rezolvând şi un test ci 

privire la exprimarea corectă în l. română. 

Pe parcursul anului de studii 2015-2016 d-lui şef catedră conf. univ. dr. Armeanic 

Alexandru – în calitate de conducător ştiinţific al lucrării şi conducător ştiinţific de doctorat – i 

s-a conferit Diploma de onoare pentru cea mai bună cercetare din alte ţări, acordată de Serviciul 

Federal al Executorilor din Federaţia Rusă, efectuată de doctoranda Ilinscaia Evghenia. 

Studenţii facultăţii Contabilitate au participat activ la activităţi organizate de 

administraţia facultăţii Contabilitate, manifestându-se atât în domeniile știinţifice, cât și în 

domeniile socio-culturale și organizatorice. Astfel, menţionăm organizarea și participarea lor la 

un șir de manifestări, precum: seminare informative, mese rotunde, flash-mob-uri, diverse 

concursuri și dezbateri. 

 

Tabelul 26. Lista acțiunilor pertecute cu studenții facultății Contabilitate în perioada 

anului de studii 2015-2016 

Nr  Denumirea acțiunii/activității 
Data/perioada 

desfășurării 
Parteneri 

1.  Salonul de carte STUDIUM 22 septembrie – 02 

octombrie 2015 

Biblioteca 

Științifică ASEM 

2.  Information day ERASMUS+ la ASEM, 

Programul Uniunii Europene pentru Educație, 

Formare, Tineret și Sport 2014-2020 

22 septembrie 2015 Oficiul Național 

ERASMUS+, 

Moldova 

3.  Lansarea cărților profesorilor Facultății 

Contabilitate 

29 septembrie 2015 Biblioteca 

Științifică ASEM 

4.  Vizită în cadrul entității „Vitanta” SA octombrie 2015 „Vitanta” SA 

5.  Spre un stil de viață dinamic, energetic și 

sănătos! Lecție publică 

05 noiembrie 2015 Unica sport, 

Moldova 

6.  Întâlnire academică cu Dl profesor universitar, 

dr. Neculai TABĂRĂ 

06 noiembrie 2015 - 

7.  Scrisori de mulțumire adresate părinților  noiembrie 2015 - 

8.  Job description: Junior Accountant (Payroll 

Specialist) 

11 noiembrie 2015 Ai-emea 

9.  Gala celor mai buni studenți ai facultății 

Contabilitate (Diplome de gratitudine însoțite 

de o carte la specialitate, câte 2 studenți din 

fiecare grupă) 

17 noiembrie  2015  Autorii lucrărilor, 

titularii facultăților 

Contabilitate 

10.  Acțiune comună de dezvoltare a carierei: 

prezentare, concursuri, cadouri 

17 noiembrie  2015  Centrele SYSLAB 

de dezvoltare 

inovativă a carierei 

11.  Concursul „Cel mai bun student al ASEM 

2015” 

Câștigători ai facultății Contabilitate: 

1) Țurcan Ștefan, CON 133 – premiul cel 

mare; 

2) Jieri Nicolae, CON 132 – locul I. 

17 noiembrie 2015 ASEM 
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12.  Universiada 2015, ASEM 

Premiul  Proba sportivă 

Locul I Volei  

Locul II Joc de dame 

Locul III Clasamentul general 
 

9-18 noiembrie 2015 Catedra Educație 

fizică și sport 

13.  Vizită în cadrul entității „Macon” SA 20 noiembrie  2015 „Macon” SA 

14.  Lecție publică în fața stidenților anului III 

Căile etice de utilizare a informației 

Februarie 2016 Biblioteca 

Științifică ASEM 

15.  Chestionarul AXA employer brand perception  

survey 2016 

02 februarie 2016 „AXA” 

management 

consulting 

16.  Programul ITMC 2016 01-10 februarie 016 „Business 

Development 

Capital” SRL 

17.  Concursul „Bursa Moore Stephens” 

Câștigători: 

1) Jieri Nicolae, CON 132; 

2) Puzur Daniela, CON 145. 

04-19 februarie 2016 Moore Stephens 

KSC 

18.  Ședinţă deschisă tuturor studenţilor cu tema 

„Cum să scriu corect proiectul la 

contabilitate?” 

Martie 2016 Cu suportul 

Cercului Științific 

Studențesc 

19.  Trei prelegeri ținute în fața studenților anului II 

de studii de către profesorul universitar de la 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Nicolae 

Balteș.  

1. Tratamente contabile şi fiscale privind 

amortizarea imobilizărilor;  

2. Recunoaşterea, evaluarea şi contabilizarea 

stocurilor şi producţiei în curs de execuţie; 

3. Lucrări contabile de închidere a exerciţiului 

financiar.  

30 martie-2 aprilie 

2016 

 

20.  Masa rotundă cu genericul „Aşteptări şi 

provocări în evoluţia profesiei contabile” 

organizată cu suportul Cercului Științific 

Studențesc 

7 aprilie 2016 Cu suportul 

Cercului Științific 

Studențesc 

21.  Spartachiada 2016, ASEM 

Premiul  Proba sportivă 

Locul I Badminton  

Locul I Tenis de masă (fete) 

Locul II Tenis de masă (bărbați) 

Locul II Clasamentul general –  

Vice-Campioană 
 

aprilie  2016  

22.  Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători, 

cu trei secțiuni în cadrul facultății: 

1. „Realităţi naţionale ale contabilităţii” fiind 

prezentate 25 rapoarte, 

2. „Realităţi naţionale ale analizei economice” 

fiind prezentate 14 comunicări. 

3. Contabilitate – 22 comunicări. 

22-23 aprilie 2016 Cu suportul 

Cercului Științific 

Studențesc și 

cadrelor didactice 



44 

23.  Burse de merit pe republică 

Câștigători ai facultății Contabilitate: 

1) Țurcan Ștefan, CON 133; 

2) Jieri Nicolae, CON 132; 

3) Muntean Olga, CON 135. 

  

 

La catedra Contabilitate și audit activează Cercul Științific Studenţesc 

„Contabilitate” (rom., rus.) – conducători: lect. super. Caraman S. (6 şedinţe) şi lect. super. 

Shtelmakh A. (8 şedinţe). 

Cercul ştiinţific are 30 membri, în special studenţi ai anului II de studii. Pe parcursul 

anului universitar au fost desfăşurate  6 şedinţe de lucru. În cadrul acestora au fost prezentate 9 

comunicări ştiinţifice elaborate de către membrii cercului şi coordonate de către cadrele didactice 

ale catedrei „Contabilitate şi audit”. Tematica abordată a fost variată: de la teme concrete, cum ar 

fi: „Contabilitatea investiţiilor imobiliare” sau „Contabilitatea OMVSD” - la teme mult mai 

creative, de genul „Practici de contabilitate sub amprenta creativităţii” sau „Contabilitatea 

costurilor calităţii”. 

Confirmare a faptului că şedinţele noastre au fost desfăşurate sunt postările noastre pe 

profilul paginii Cercului de pe reţelele de socializare. 

Cel mai frumos eveniment din activitatea Cercului a fost organizarea şi desfăşurarea  pe 

data de 07 aprilie 2016 a masei rotunde cu genericul „Aşteptări şi provocări în evoluţia profesiei 

contabile” un eveniment cochet dedicat  Jubileului de 25 ani de activitate a ASEM, precum şi 

Zilei profesionale a Contabilului, care a fost marcată la 01 aprilie 2016. 

De asemenea, în cadrul cercului s-a organizat o şedinţă deschisă tuturor studenţilor cu 

tema „Cum să scriu corect proiectul la contabilitate?”, unde studenţii au găsit răspunsuri la 

întrebările din domeniul dat. 

La Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători din 22-23 aprilie 2016 au participat 22 

studenţi – membri ai Cercului sau 40% din numărul total a studenţilor participanţi la Simpozion. 

În rezultat, din cinci locuri premiante trei au fost acordate studenţilor – membri ai Cercului, şi 

anume două locuri I şi un loc II. 

Continuând tradiţia ultimilor ani, şi în acest an am gestionat pagina Cercului pe reţeaua de 

socializare FACEBOOK, prin care postăm avize, descrierea evenimentelor organizate în cadrul 

Cercului, poze de la şedinţele Cercului etc. 

 La catedra Contabilitate și analiză economică, pe parcursul anului de studii 2015-2016 

au activat Cercurile Științifice studențești: 

 ,,Young Accountants” – condus de Erhan L. dr., – au fost desfăşurate 5 şedinţe cu 

prezentarea a 12 comunicări, 

 ,,Analitic” – condus de Chirilov N. dr., conf. univ.  – au fost desfăşurate 8 şedinţe 

cu prezentarea a 32 de comunicări. 

La şedinţele cercurilor ştiinţifice studenţeşti din cadrul catedrei „Contabilitate şi Analiză 

Economică” au participat studenţi de la facultăţile: Contabilitate, Finanţe, Business şi 

Administrarea Afacerilor, Economie Generală şi Drept, Relaţii Economice Internaţionale.  

Cercetarea ştiinţifică desfăşurată de către studenţi în cadrul Cercurilor Ştiinţifice ale 

catedrei a avut ca rezultat participarea acestora la Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători 

petrecut pe 22-23 aprilie 2016, unde au fost organizate două secţiuni: 

  „Realităţi naţionale ale contabilităţii” fiind prezentate 25 rapoarte, 

 „Realităţi naţionale ale analizei economice” fiind prezentate 14 comunicări. 

 

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 economică, Matematica superioară şi Informatizarea societăţii secolului XXI), 
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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 2016. 

În 2016 au fost organizate mese rotunde cu reprezentanți de la diferite companii ( Cedacri 

International, Endava ş.a.) 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, 

implicarea colaboratorilor companiilor de profil în ghidarea practică a studenţilor de la facultate, 

stagiile de practică ale profesorilor și studenților facultății, posibilitatea de angajare a tinerilor 

specialiști în câmpul muncii ș.a. aspecte. 

E important de remarcat că la concursul celor mai buni studenţi-absolvenţi în domeniul 

TI cu susţinerea financiară a companiei Orange,  din  cele 7 premii pe Republică, 5 premii au fost 

câştigate de studenţii facultăţii CSIE, aceştea fiind Bobuţac Valeriu, Diaconu Ana, Lozovan 

Marina, Vlădiceanu Nicolae şi Nastas Vasile. Sub conducerea ştiinţifică a prof. univ. Serghei 

Ohrimenco doi studenţi de la facultate au participat cu rapoarte la conferinţe Internaţionale în 

Ucraina, materialele respective fiind publicate. 

 Dealtfel, facultatea CSIE este şi în acest an( deja 2 ani la rând) câştigîtoarea Universiadei 

sportive în cadrul  subdiviziunilor ASEM. 

Activitatea extra-curriculară cu studenţii din cadrul facultăţii Finanţe au vizat: 

a) Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti; 

b) Pregătirea studenţilor pentru Simpozionul Tinerilor Cercetători  

c) Activitatea curatorilor de grupe academice; 

d) Participarea la manifestările programate în cadrul ASEM;  

 Discuţii tematice, dezbateri; 

 Ieşiri la spectacole, concerte, filme, excursii; 

 Întâlniri cu persoane oficiale; 

 Vizite la cămin,  

 Identificarea problemelor existente şi posibilităţilor de soluţionare a acestora. 

La compartimentul Responsabilităţi aferente activităţii de îndrumător al grupei 

academice constatăm, că la începutul anului universitar îndrumătorii au elaborat planul de 

activitate instructiv-educativă, au avut discuţii cu grupele academice în cadrul Orei grupei, au 

distribuit studenţilor contractele de studii, carnetele de student. 

 Pe parcursul semestrelor I–II, profesorii au familiarizat studenţii cu Regulamentul de 

organizare a studiilor în învăţământul superior în baza SNCS; Regulamentul privind promovarea 

anului de studiu în ASEM; Procedura operaţională: restabilirea la studii a studenţilor 

exmatriculaţi; Regulamentul privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor cu modificările 

operate; Regulamentul-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţământul superior; 

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

învăţământ superior de stat din Republica Moldova. De asemenea, profesorii au adus la 

cunoştinţa studenţilor Codul de Etică Universitară al ASEM; Codul vestimentar şi Regulamentul 

îndrumătorului grupei academice.  

 Pe parcursul anului de studiu, îndrumătorii au  monitorizat şi analizat rezultatele testărilor, 

reuşita curentă, frecvenţa, au pus în discuţie lichidarea restanţelor, pregătirea pentru sesiuni, teza 

de licenţă şi evitarea plagiatului în procesul de elaborare a acesteia, precum şi comportamentul 

etic al studenţilor în ASEM şi păstrarea patrimoniului ei, problemele existente şi soluţionarea lor. 

  Îndrumătorii au informat studenţii despre drepturile şi obligaţiile lor în calitate de studenţi ai 

ASEM, domeniile de formare profesională, programul de stagii stagii.gov.md., Zilele Carierei la 

ASEM (29.02 - 01-03.16), Târgul de Cariere (Centrul de cultură şi istorie militară, 18-19.03.16). 

De asemenea, au încurajat şi mobilizat studenţii să participe la diverse activităţi extracurriculare 
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(concursuri, mese rotunde, conferinţe etc.), organizate de catedră, ASEM şi alte instituţii, au 

recomandat continuarea studiilor la ciclul II (Masterat). 

De asemenea, în cadrul facultăţii „Finanţe” au fost organizate evenimente cu participarea 

reprezentaţilor organismelor internaţionale din Moldova şi din instituţiile publice a R. Moldova, 

iar printre cele mai importante menţionăm: 

 

Tabelul 27. Evenimente organizate cu participarea reprezentaţilor organismelor 

internaţionale din Moldova şi din instituţiile publice a R. Moldova 

 

Data  Invitaţii Tematica manifestării 

6 octombrie 2015 

 

Dl. Alex Kremer 

directorul de ţară 

al Băncii 

Mondiale pentru 

Moldova 

raport al Băncii Mondiale cu privire la indicatorii 

guvernării pentru Moldova (“Worldwide Governance 

Indicators (WGI)). 

http://www.ase.md/publicatii/curierul-

economic.html#anul-2015 

11 noiembrie 

2016 

Nicorici I. 

dezvoltator 

servicii 

comunicare, presa 

si protocol al 

BNM 

Teleuca R. –

purtator de cuv\nt 

BNM 

Familiarizarea cu platforma web a BNM 

8 decembrie 2015 Yuliya Smolyar 

World Bank 

raport al Băncii Mondiale Pension System of 

Moldova:  Callenges and Pending Reforms  

28 martie 2016 Алекс Магидов 

(M.Sc. Израиль) 

Инициатива 

Израильского 

Культурного 

Центра. 

Молдова, 

Кишинев 

Видеоконференция на тему : "Экономика гос-ва 

Израиль в период мирового экономического 

кризиса" 

 

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. 88 de studenţi a facultăţii Finanţe au beneficiat de 

burse de studii, burse sociale şi burse private şi anume:  

 Bursa pentru studii şi studenţi din familii dezavantajate (conform repartizării fondului de 

burse a ASEM din sursele bugetare) -   

Semestrul I – 88 de burse (inclusiv 9 burse sociale); 

Semestrul II - 85 burse  (inclusiv 9 burse sociale); 

 Bursa „Paul Bran” a Senatului ASEM – 1 bursa; 

 Burse private 

Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti 

În anul universitar 2015-2016 catedrele au organizat 30 manifestări în cadrul cercurilor 

ştiinţifice studenţeşti. 

 

http://www.ase.md/publicatii/curierul-economic.html#anul-2015
http://www.ase.md/publicatii/curierul-economic.html#anul-2015
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Catedra Finanţe şi Asigurări 

1. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Iniţierea în activitatea bibliotecii ASEM”, septembrie 

2015. 

2. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc ”Asigurarea echilibrului financiar în cadrul 

întreprinderii”, octombrie 2015. 

3. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc ”Securitatea socială a cetăţenilor RM”, noiembrie 2015; 

4. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc ”Impactul reformelor fiscale asupra mediului de 

afaceri”, februarie 2016. 

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

master”, martie 2016. 

6. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc ”Instruirea actuarilor – o necesitate a sectorului national 

de asigurări”, aprilie 2016. 

7. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc ”Современное направления реформирования 

налоговой системы РМ.”, mai 2016. 

În cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători au fost prezentate 18 comunicări ale 

studenţilor coordonaţi de colaboratorii catedrei Finanţe şi Asigurări. 

 

Catedra Investiţii şi Pieţe de Capital 

1. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc”Evaluarea acţiunilor băncilor din Moldova, analiza 

investiţiilor străine, dezvoltarea pieţei de capital reglementate, piaţa titlurilor de stat”, 8 

octombrie 2015. 

2. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Oportunităţi de investiţii ale pieţei de capital ca factor 

de dezvoltare a relaţiilor de piaţă în economia de tranziţie”, 5 noiembrie 2015. 

3. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Rolul bursei de valori în lumea contemporană”, 2 

decembrie 2015. 

4. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Investment opportunities of the capital market as a 

factor of the market relations development”, 10 decembrie 2015. 

5. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Rolul preţurilor și tarifelor în economia 

contemporană”, 9 februarie 2016. 

6. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Dezvoltarea pieţei de capital reglementate: Experienţa 

internaţională şi practicile naţionale”, 25 februarie 2016. 

7. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Impactul investiţiilor asupra dezvoltării  economice a 

Republicii  Moldova”, 30 martie 2016. 

8. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Analiza climatului investiţional în diferite ţări”, aprilie 

2016. 

 În cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători au fost prezentate 25 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”, 7 şedinţe pe parcursul anului 

universitar; 

 ”Многообразие разновидностей натуральных денег”, septembrie 2015; 

 ”Metamorfozele Sistemului Financiar-Valutar Internaţional”, octombrie 2015; 

 ”Интересные факты о деньгах”, noiembrie 2015; 

 ”Piaţa internaţională a aurului – realităţi și perspective”, decembrie 2015; 

 ”Impactul cursului valutar asupra activităţii agenţilor economici din Republica Moldova”, 

februarie 2016; 

 „Managementul riscului sistemic în cadrul sectorului bancar din Republica Moldova la etapa 

actuală”, martie 2016; 

 ”Politica anti-inflaţionistă a Bănii Naţionale a Moldovei la etapa actuală”, aprilie 2016; 
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 În cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători au fost prezentate 18 comunicări 

ale studenţilor coordonaţi de colaboratorii catedrei Bănci şi Activitate Bancară. 

 

Catedra Limbi Moderne Aplicate 

1. Şedinţă de familiarizare ”Planul de activitate, obligaţiile şi avantajele implicării în 

activitatea cercului știinţific studenţesc”, 22 septembrie 2015. 

2. Dezbateri “Importanţa limbii engleze pentru mobilitatea academică”, 4 octombrie 2015. 

3. Dezbateri ,,Lupta contra manifestărilor naţionaliste, rasiale şi teroriste”, 29 octombrie 2015. 

4. Masa rotundă ,,Aspecte şi tendinţe socio-economice în lumea contemporană”, 7 noiembrie 

2015. 

5. Serată de divertisment dedicată Sfântului Valentin, 11 februarie 2016. 

6. Masa rotundă ,,Influenţa publicităţii stradale asupra oamenilor”, 13 aprilie 2016. 

7. Conferinţa studenţească ,,Provocările lumii contemporane sub aspect cultural, social şi 

economic”, 21 aprilie 2016.  

8. Dezbateri ,,Subcultura studenţească – parte a culturii corporative academice”, 18 mai 2016. 

 

Printre meritele deosebite ale studenţilor facultăţii Finanţe, menţionăm participarea 

studenţilor Matei G., Garştea N., Cotorobai M. (ciclul I Licenţă) şi studenţilor Azarnina I., Lai I. 

(ciclul II, Masterat) la Concursul internaţional The CFA Institute Research Chalenge, 

desfăşurat în perioada 5 decembrie 2015 - 20 februarie 2016 în Bucureşti, România.  

 

Examinarea activităţii cercurilor ştiinţifice studenţeşti ale catedrelor a fost realizată în 

cadrul şedinţei Consiliului Facultăţii Finanţe, P-V nr. 10 din 24 mai 2016.  

 

Facultatea RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE 

 

În conformitate cu Ordinul Rectorului A.S.E.M. Nr., din 29.09.2015, au fost 

desemnaţi în calitate de îndrumători ai grupelor academice: Demcenco Corina (EMREI 

153)  şi Mămăligă Alla (EMREI 157)     Popa M. – grupa EMREI 151, Braşov-Velenciuc V. - 

grupa EMREI 154, conf. univ. G. Ţurcan EMREI-155  şi conf. univ. M. Prodan EMREI-

152. 

În cadrul procesului educativ, îndrumătorii au organizat întîlniri cu studenţii pentru a face 

cunoştinţă şi a-i informa despre activităţile planificate, pentru a discuta Codul de Etica, regulile 

generale de comportament şi atitudine în cadrul ASEM pe parcursul anilor de învăţămînt pe care 

ar fi bine sa le cunoască fiecare student. De asemenea, studenţilor li s-a cerut părerea despre 

procesul de studii, s-a discutat despre predarea în limbile franceză şi engleză etc. Studenţilor li s-

au oferit unele sfaturi pentru organizarea mai eficientă a activităţii individuale. S-au organizat 

întîlniri înainte de sesiuni şi după acestea pentru a discuta rezultatele, problemele sau întrebările 

apărute pe parcurs. 

În anul de studii 2015-2016 studenții facultății au participat destul de activ în cadrul activităților 

extracuriculare organizate de profesorii facultății, precum și la nivel de ASEM.  

 Actualmente devine tot mai pronunţată orientarea pragmatică a instruirii universitare. 

Acest aspect al educaţiei merită atenţia tuturor. Însă nu trebuie să se neglijeze faptul că orice 

profesie se exercită într-un mediu socioeconomic bine determinat. Prin urmare, cultura generală, 

psihologică, morală, etc., nu poate fi subestimată. De aici derivă prioritatea necondiţionată a 

culturii socio–umaniste ca garanţie a inserţiei rapide a specialistului în comunitatea profesională 

şi în societate, în general. 

 În cadrul facultății  activează cinci cercuri studenţeşti: 

Cercul studenţesc ”Minerva”, coordonator conf. univ. Galina Ţurcan. 

Clubul de Dezbateri Ştiinţifice Studenţeşti ”Modul economic de gândire”, coordonator conf. 

univ. E. Benea-Popuşoi. 
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Cercului studențesc Euroclub  coordonator lector Marina Popa 

„English Club”condus de dna doamna Grozav Parascovia  

Cercul ştiinţific la limba franceză condus de dna Dragancea Svetlana. 

 După prima şedinţă de inaugurare, a urmat o temă actuală: “Impactul tipurilor de 

agricultură practicate asupra sănătăţii populaţiei”, în cadrul căreia, tinerii au abordat şi 

consecinţele grave ale utilizării pesticidelor, pe fundalul sporirii productivităţii în sectorul 

agricol. În continuare, cea de-a treia şedinţă cu tema „Labour Productivity: Multi-level Usual and 

Unusual Approaches” a dat start comunicărilor în limba engleză şi a vizat importanţa 

productivităţii muncii drept factor ce influenţează atât dezvoltarea personalităţii noastre, cât şi 

evoluţia activităţii întreprinderilor. În continuare, tema referitoare la construirea carierei în 

dependenţă de “mâna destinului” sau de eforturile proprii, a avut un impact psihologic, punând 

accent pe creativitate, drept un imperativ urgent în perioade de crize. Următoarea temă sugerată 

de criza refugiaţilor în Uniunea Europeană, a fost cea a inserţiei migranţilor în Europa începând 

cu secolul XX şi până în prezent. Sezonul de primăvară s-a încheiat prin abordarea rolului 

economic al oraşelor-capitale - practica naţională şi internaţională în acest sens. 

Începând cu data de 26 februarie până în data de 18 aprilie 2016, s-a desfăşurat sezonul 

de primăvară 2016 al activităţii Clubului de Dezbateri Ştiinţifice Studenţeşti “MEG”. Cele 6 

şedinţe s-au dovedit a fi foarte productive şi cu impact intelectual, astfel încât de pe urma 

fiecăreia, studenţii au acumulat cunoştinţe în domenii de interes.  

În data de 27 mai 2016 membrii Clubul de Dezbateri Ştiinţifice Studenţeşti ”Modul economic de 

gândire” şi coordonatorul conf. univ. E. Benea-Popuşoi au participat la un eveniment de excepţie 

pentru studenţii ASEM – desfăşurarea Forului Economic Trans-European „Free Market Road 

Show 2016 - A Time For Change in Europe” ediţia a noua, iniţiativă promovată de Austrian 

Economics Center (Centrul Austriac de Cercetări Economice) cu suportul Fundaţiei Friedrich 

Naumann Stiftung. Acest for de popularizare a principiilor economiei de piaţă liberaliste a 

cuprins în anul 2016, 45 de oraşe, printre care cele mai mari capitale şi oraşe europene, inclusiv 

Londra, Madrid, Bucureşti, Istanbul. Onoarea de a încheia acest tur de anvergură i-a revenit 

oraşului Chişinău, Academia de Studii Economice a Moldovei fiind gazdă ospitalieră pentru al 

doilea an consecutiv de la lansarea evenimentului în R. Moldova. 

 Activitatea Clubului „MEG” este reflectată atât pe site-ul catedrei GEDG, cât şi pe 

pagina de facebook a Clubului https://www.facebook.com/cdssmeg/?fref=ts 

 În ziarul ASEM „Curierul Economic” au fost publicate 3 articole ce vizează activitatea 

Clubului „MEG”:  

- „Lansarea sezonului de primăvară 2016, al şedinţelor Clubului de Dezbateri Ştiinţifice 

Studenţeşti ”Modul economic de gândire”” NR. 3 (273) 3 martie 2016: 

http://ase.md/publicatii/curierul-economic.html     ce_3_2016.pdf 

- „Clubul de Dezbateri Ştiinţifice Studenţeşti “Modul Economic de Gândire”: realizările 

sezonului de Primăvară 2016” NR. 5-6 (275-276) 26 aprilie 2016: 

http://ase.md/publicatii/curierul-economic.html     ce_5_6_2016.pdf 

- „Free Market Road Show 2016 – turul trans-european de la Atlantic până la Caucaz cu 

mesajul Libertăţii Economice” (urmează să apară în numărul din septembrie al Curierului 

Economic) 

 O activitate importantă constituie pregătirea studenţilor pentru Simpozionul ştiinţific 

anual al tinerilor cercetători. În a. u. 2015-2016 acest simpozion s-a petrecut în perioada 22-23 

aprilie 2016. Plenara a inclus şi comunicarea studenţilor-membri ai Clubului de Dezbateri 

Ştiinţifice Studenţeşti ”Modul economic de gândire”: 

 ˝Mass brainwashing by media˝, Ignatov Augustin, stud. gr. EMREI-142, Norqvist 

Johannes, stud. gr. EMREI-153, coordonator E. Benea-Popuşoi, dr., conf. 

 La sectiunea catedrei GEDG ”Gândire economică, studii filosofice şi geodemografice” au 

participat 30 de studenţi şi au fost prezentate 24 de comunicări, inclusiv 5 comunicări în 

limba engleză. Juriul a activat în următoarea componenţă: G. Ţurcan, dr., conf. univ., I. Cocoş, 

https://www.facebook.com/cdssmeg/?fref=ts
http://ase.md/publicatii/curierul-economic.html
http://ase.md/publicatii/curierul-economic.html
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lector universitar, M. Catrinescu, stud. gr. EMREI-133. Printre multiple comunicări 

impresionante, s-au evidenţiat Cheibaş Felicia (gr. EMREI 145), Rusu Luminiţa (gr. EMREI 

145), Durnopean D. (gr. BA 148), Bivol E. (gr CON 152), ş.a. 

1. Activitatea studenților în cadrul Cercului studențesc EUROCLUB ASEM, coordonator 

Popa Marina 

1. Lecție publică dedicată 

oportunităților EU - DCFTA 

in RM cu participarea lui 

Vasile Plămădeală, ofițer 

pentru comerț, din cadrul 

Delegatiei UE în RM.. 

30.10.2015, Blocul F, 202, 

ASEM. 

 

 
2. "Europe and the new 

Challenges" cu participarea 

lui cu participarea lui David 

McAllister, membru al 

Parlamentului European, 

Daniela Cujba, Ministrul 

interimar al Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene, Sven-Joachim 

Irmer, director al Fundatiei 

Konrad Adenauer la 

Chisinau.04.11.2015, Hotel 

Radisson Blu Leogrand 

Hotel. 

 

 
3. Scoala de primavara 

“Integrarea Europeana si 

Economia UE”. (21-26 

martie 2016), Bl. B 104, 

ASEM. 

In care au participat și 

studenții Facultății 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.772119342892350.1073741830.118167778287513&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.772119342892350.1073741830.118167778287513&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.772119342892350.1073741830.118167778287513&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.773988772705407.1073741831.118167778287513&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.773988772705407.1073741831.118167778287513&type=3
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4. ”Participarea Republicii 

Moldova în circuitul 

economic mondial". 

06.11.2015. Sala 506 Bl.F 

ASEM 

 

 
5. „ Zilele Europei – EURO-

PICNIC”. 12.05.2016. Parcul 

Petru Rareș, Chisinau. 

Petrecut de studenți EMREI 

151,152,141 

 

 
6. ”Utilizarea serviciilor de e-

Guvernare” Invitați:  Livia 

Țurcanu, consultant 

Platforme și Produse și 

Michelle Iliev, consultant 

Parteneriate și Afaceri 

Publice din cadrul Centrului 

de Guvernare 

Electronică.12.12.2015. Sala 

Paul Bran, ASEM 
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7. ”Ziua internațională a 

tineretului” Invitat: 

Viceministrul Tineretului și 

Sportului, Andrei Spinu. 

12.11.2015. Sala Paul Bran, 

ASEM 

 

 
8. Euroclub ASEM în vizită la 

Muzeul Național de Istorie 

din Chișinău. Instituția este 

gazdă a celei mai ample 

expoziții consacrate geniului 

universal Leonardo da Vinci: 

„Da Vinci – Inventions”. 

25.02.2016 

 

 
9. Schimb de experiență cu 

studentii facultății Tehnologii 

alimentare, UTM cu ocazia 

zilei internaționale a 

Francofoniei, martie 2016, 

studenții francofoni ai 

facultății 
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2. Participari la conferințe, concursuri, simpozioane, mese rotunde 

1.  Concursul 

EUROBRAIN (11 

mai 2016), 

organizat cu 

ocazia Zilei 

Europei si celei 

de-a 25-a 

aniversare a 

ASEM. Sala E. 

Hriscev.au 

participat 

studenții anului II 

al facultății 

 

 
3. Masa rotundă  

«Biblioteci vii 

antreprenoriale », 

în cadrul săptămînii 

antreprenoriatului. 

Invitați speciali au 

fost tinerii 

antreprenori : Ion 

Curmei - Agenția 

de turism Panda 

Tur, Ion Bargan -

Librăria online 

Bestseller, Nistor 

Lazăr - platforma 

online pentru tineri, 

2x2.md și Irina 

Calancea -Irka 

Shoes - 

confecționare 

pantofi dame. 

16.12.2015, ASEM, 

sala 102, bl F 
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4 Masa rotundă cu 

genericul ” 

Patrimoniul 

economic, 

educațional și 

cultural al 

Poloniei din 

punctul de vedere 

a studenților din 

Republica 

Moldova”,  12 mai 

2016 împreună cu 

Biblioteca 

Științifică ASEM, 

(studenții de la 

Facultatea REI și 

de la facultatea 

Finanțe și Bănci). 

 
5. Conferință 

științifică cu 

tema:”Les 

Relations 

Économiques 

Extérieures de la 

République de 

Moldova. Les 

Relations 

Bilatérales entre la 

République de 

Moldova et la 

France”. Au 

participat 

masteranzii și 

profesorii 

Universitații Saint 

Etienne, Franța și 

studenții facultății 

REI, ASEM. 16 

martie 2016 
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6. Vizita de studiu, 

informare, 

documentare la la 

Universitatea 

Economică din 

Cracovia,Polonia, 

18-22 aprilie 2016 

 

 

 
6. Participare la 

Simpozionul 

Ştiinţific al 

Tinerilor 

Cercetători ASEM, 

22-23 aprilie 2016 

 
7 Concursul inter -  

facultăți „Face to 

face”,cu 

participarea 

Facultății REI și 

Facultatea de 

cibernetică, aprilie, 

2016. 
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8. Adrian Băluțel, 

student în anul III 

la Relații 

Economice 

Internaționale, este 

primul tânăr din 

Moldova care a fost 

desemnat „Tânărul 

european al anului 

2016”. 

 
9. Promovarea 

imaginii ASEM 

prin vizita la liceele 

din țară 

Studentii: Brecico Alexandru, Tibirna Livia, Carp Valentina 

Elodia, etc. 

 

La catedra Limbi moderne de afaceri activează două cercuri ştiinţifice studenţeşti 

„English Club”condus de dna doamna Grozav Parascovia şi cercul ştiinţific la limba franceză 

condus de dna Dragancea Svetlana. Au fost organizate multiple activităţi cu studenţii din aceste 

cercuri.  

Doamna Grozav Parascovia a organizat Şedinţa anuală festivă a cercului „Norvegia-ţara 

fiordurilor” dedicată zilei naţionale a Norvegiei-17 mai, 16 mai 2016.  

 

 

1) Personalităţi celebre – deţinători ai premiului Nobil în economie şi medicină – Boşneaga 

Ştefan, T 152; 2) Famous facts about Norway – Nacu Svetlana, T 152; 3) Folk Music of Norvay 

– Erhan Cristina T 152; 4) Touristic Attractions – Bernevec Corina şi Demerji Alina FB 147; 5) 

Personalităţi celebre – deţinători ai premiului Nobil în chimie şi fizică – Bîtca Laura Turism; 6) 

Personalităţi celebre – deţinători ai premiului Nobil în literatură – Marcu Doina FB 157. Pe data 

de 17 mai 2016 a avut loc un Flash Mob dedicat Zilei Norvegiei unde au participat studenţii 
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grupei FB 147: Efimenco Olesea, Atamanschii Eugenia, Frecăuţan Lorina, Foiu Mihaela, 

Daranuţa Inga, Dudarenco Andrei, Condrea Vladislav; şi studenţii grupei T 152.  

 
Pe parcursul anului universitar în cadrul facultăţii „Business și Administrarea 

Afacerilor” au fost realizate mai multe activităţi extracurriculare: 

  

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: 

  

 1 septembrie 2015 –  întâlnire inspiraţională a studenților anului I cu dl Ion Sturza, e prim 

ministru, antreprenor de succes, preşedintele Consiliului de Dezvoltare Strategic a ASEM  

(Anexa 10). 

 

 Studenții TAP la EXPO Milano 2015 

 
Studentele de la 
specialitatea Tehnologia si 

Managementul 

Alimentaţiei Publice 

(TAP), Ojog Gabriela şi 

Canțîr Ina, au participat la 

Congresul “Ricette italiane 

di integrazione” organizat 

în cadrul EXPO Milano 

2015 de către Ministerul 

Muncii şi Politici Sociale 

din Italia, în colaborarea cu 

Italia Lavoro S.p.A. 
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Graţie activităţii desfăşurare în cadrul stagiului de practică în Italia şi a pregătirii 

profesionale înalte, Gabriela și Ina, au confirmat faptul că la ASEM avem studenţi foarte buni, 

iar aceasta va contribui la crearea  

unor noi oportunităţi pentru alţi studenţi de a desfăşura stagiul de practică în Italia. 

 

 22 octombrie – decernarea diplomelor italiene 

pentru studenţii specialităţii TAP care au desfășurat 

stagiu de practică în Italia (Anexa 10) 

 

 16 noiembrie   -  cu ocazia Zilelor Tineretului 

în Republica Moldova, în cartul facultăţii s-a 

organizat   o dezbatere publică  cu tematica  ,,Un 

tânăr în Moldova, sau peste hotare?”   (Anexa 11). 

 

 17-23 noiembrie - SĂPTĂMÂNA 

MONDIALĂ A ANTREPRENORIATULUI/ 

Global Entrepreneurship Week in Moldova (GEW) 

(Anexa 12). 

- 18 noiembrie - ACADEMIEI STRAT –UP - 

un eveniment inspiraţional, ediţia a II-a.  Au fost 

invitați trei antreprenori de succes din Republica Moldova și-au 

împărtășit experienţa personală și au relatat mai multe despre 

conceptul de „start-up”.  

 25 – 28 noiembrie 2015 – implicarea studenților facultății 

BAA, specialitatea MPI în activitățile de organizare și de 

desfășurarea  Expoziției Internaționale Specializate 

”Infoinvent” ed. XIV-a. EIS Infoinvent este un for al 

proprietății intelectuale, creativității și inovării, organizat de 

către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova, în parteneriat cu AȘM, AITT și CIE 

”Moldexpo” SA.  Studenții implicați au primit Diplome de 

participare în calitatea de voluntar al EIS ”Infoinvent”. 
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 12 decembrie 2015 – studenta gr. BA 145 Beschieru Alina  a fost desemnată Miss 

Universitatea  Alina Beschieru – Miss Universitatea 2015 

 

 
 25 ianuarie 2016 - studenții de la 

specialitatea TAP au participat la 

concursul ”Накорми голодного 

студента – 3: Кулинарная битва”, 
organizat de publicația de limba rusă 

«Комсомольская правда». Competiția  

are drept scop antrenarea studenților de la 

mai multe universități din țară în 

activități creative, făcând aluzie la viața 

”flămândă” a studenților.  

  
 

 

 

 

 

 

 2 februarie  – cu ocazia Zilei Internaționale a Alegerilor  studenții facultății au participat 

la o  prelegerea ținută de  preşedintele Comisiei Electorale Centrale  (CEC Moldova) dr. Iurie 

Ciocan. 

 

Echipa TAP la concursul „Накорми голодного студента – 3: 
Кулинарная битва” 
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 3 – 7 februarie – participarea studenților la mesele rotunde organizate de Camera de 

Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova în cadrul ed. a XV-a a expoziţiei naţionale 

„FABRICAT ÎN MOLDOVA” unde s-au discutat așa teme ca: cerințele UE pentru certificarea 

produselor, implementarea principiilor HACCP, oportunități de dezvoltare și promovare a 

afacerilor inovaționale, credite accesibile cu garanțiile financiare,  Infrastructura calităţii în 

contextul implementării ZLSAC etc. 
 8 februarie  -  întâlnire studenților specialității MPI (gr. MPI 131, 141, 151)  cu directorul 

general AGEPI – dl. Octavia Apostol, informarea acestora despre AGEPI, importanţa protecției 

proprietăţii intelectuale.  

  25 – 28 februarie - studenții facultății au participat în calitate de voluntari la efectuarea 

cercetărilor de piață în cadrul Expoziției Internaționale ”BEAUTY -2016” organizată de 

Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo SA. 

 21 martie - organizarea în colaborare cu AGEPI a unei lecţii publice privind  Oportunităţile 

oferite de bază de date AGEPI, inclusiv utilizarea informaţiilor din  Panorama de brevet.  

 22, 24 martie - organizarea excursiei studenţilor anului II, specialitatea BA,   la Fabrica de 

Confecţii ”IONEL” SA. Aceștia au avut posibilitatea să vadă în practică modul de organizare a 

activității într-o întreprindere industrială de succes.   

• 7 – 10 aprilie - participarea studenților anului II a Expoziţiei Internaţionale 

Specializate„TOURISM. LEISURE. HOTELS”, ediţia a XXI-a. Studenţii au participat la 

seminare şi mese rotunde: Calitatea serviciilor agroturistice în Republica Moldova; 

Îmbunătăţirea cooperării multilaterale în scopul dezvoltării turismului vitivinicol din Moldova; 

Formare profesională în domeniul turismului şi serviciilor hoteliere (necesităţi, oportunităţi şi 

programe noi) etc. 

 20 aprilie - Lecție publică ”Bioeconomia în societatea bazată pe cunoaștere” ținută de 

profesorul universitar Oprean Constantin, ex-rector al Universității Lucian Blaga din Sibiu, 

doctor honoris causa ASEM  (Anexa 13). 

 21 aprilie - Concursul economic ”AZI STUDENT, MÂINE ANTREPRENOR” ed. a 

VIII organizat de catedra de Management la care au participat  cca. 80 de studenți. În premieră 

la concurs au participat nu numai studenții ASEM, dar și de la Universitatea B. P. Hașdeu din 

Cahul (Anexa 14). 

Aprilie 2016 - lansarea clubului de 

dezbateri studenţeşti al Facultăţii BAA 

„BZZ Club”  şi organizarea 

dezbaterilor. 

- 5 aprilie - Strategia Oceanului 

Albastru 

- 25 aprilie - Reengineering-ul - 

o viziune nouă privind organizarea şi 

conducerea întreprinderilor?  

La dezbateri au participat cca. 100 de 

studenţi (Anexa 15). 

 

Clubul de  dezbateri studenţesc BIZZ Club 
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 21 – 24 aprilie – studenţii specialităţii TAP împreună cu  12 studenţi de la Institutul 

profesional de servicii gastronomice şi ospitalitate  turistică – GIANOLA DI FORMIA din Italia  

au preparat bucate tradiţionale moldoveneşti sub coordonarea lectorului universitar de la catedra 

Merceologie, comerț şi alimentaţie publică - dna Olga Tabunşic  (Anexa 16) . 

 26 mai  -  echipa formată din studenţii specialităţii TAP al ASEM  si CNC au participat la 

ed.  a 5-a a  Campionatul Gastronomic International pentru Juniori.  La concurs au mai 

participat echipe din Moldova, Rusia, Ucraina si Cipru.  

Echipa  ASEM  au obţinut  Premiul Mare. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Martie -  mai 2016   

Profesorii și studenții facultății s-au implicat activ în procesul de diseminare a informaţiei 

privind oferta educaţională a ASEM  în cadrul campaniei de promovare ”ASEM vine în liceul 

tău”.   

În cadrul întrevederii a fost prezentată liceenilor din clasele 11 şi 12. La realizarea proiectului au 

contribuit:     

- Livandovschi Roman, conf. dr. prodecan 

FBAA   

- Dorogaia Irina,  conf. dr. prodecan FBAA     

- Rău Andrei, conf. dr. prodecan FBAA    

- Cernavca Mihai, dr. conf. șef catedra MCAP  

- Șiscan Ecaterina,  lector superior 

- Paic Mihail,  lector superior 

- Tîmbaliuc  Natalia, lector universitar 

- Cernavca Olesea, lector universitar 

Precum și studenții:  

FEchipa  ASEM şi CNC câştigătoarea a 

Campionatul Gastronomic International pentru Juniori 
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- Deliu Ghenadie, BA 146 

- Cebotari Irina , BA 146 

- Guriev Nicoleta, BA 146 

- Nița Mircea, BA 157 

- Carauș Natalia, MKL 142 

- Ciobanu Doina, MKL 141  

 

De asemenea  profesorii facultății au fost implicați în desfășurat evenimentul „Descoperă 

specialitatea ASEM care ți se potrivește”, realizat de Centrul de Ghidare în carieră. Liceenii au 

avut posibilitatea sa afle mai multe informaţii despre specialitățile ”Marketing și Logistică”  și  

„Business și Administrare”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Evenimentul „Descoperă specialitatea ASEM care ți se potrivește” 

 

 

 

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL AL TINERILOR CERCETĂTORI, Ediţia a XV-a, 

ASEM 

(22 – 23 aprilie 2016) 

 

În cadrul  Simpozionului  Ştiinţific al Tinerilor  Cercetători ASEM-2016 (Ediţia a XV-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 

 Creativitate, inovaţie şi protecţia proprietăţii intelectuale  

 Noi abordări și aplicații ale marketingului 

 Turism şi servicii hoteliere 

 Analiza pieţei, sortimentului şi calităţii mărfurilor de larg consum 
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Tabelul 28. Informația privind participare  studenților în cadrul Simpozionului 

Internațional al tinerilor cercetători 

 

În total la Simpozion au participat 149 de studenţi şi au fost prezentate 79 de lucrări 

ştiinţifice. La Simpozion au participat atât studenții de la ASEM, cât și cei de la Universitatea de 

Stat ”B.P. Hașdeu” din Cahul, Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova, 

Universitatea Tehnică a Moldovei, Colegiul  Național 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 XV-a.  

 

Secţiunea: MANAGEMENTUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 

 

Diplomă de Gradul I:  

 

1.Важность организационной структуры в реализации миссии и целей компании  

Autor: Covaliov Iurii,  an. III, gr. BA 13A 

Cond. șt.: conf.univ. dr. Dorogaia Irina 

 

2.  Antreprenoriatul creativ: apartinități și perspective  

Autor: Borș Maria, an. II, gr. MPI 141 

Cond. șt.: conf. univ. dr. Solcan Angela 

 

3. Lean – metodă modernă de organizare a producției 

Autor: Furtună Grigore, an. II, gr. BA 145 

Cond. șt.: lect. univ. Hăbășescu Mariana 

 

 

Management

ul în 

economia 

contemporan 

 

Creativitat

e, inovaţie 

şi protecţia 

PI 

Noi abordări 

și aplicații ale 

marketingului 

Turism 

şi servicii 

hoteliere 

Analiza 

pieţei, 

sortimentului 

şi calității 

mărfurilor de 

larg consum 

Total 

FBAA 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

Studenți-

participanţi   
33 62 31 26 22 22 19 13 20 26 125 149 

Comunicări 

programate 
28 20 12 23 23 19 18 16 20 22 101 100 

Comunicări 

susținute din 

cele programate 

22 16 10 17 16 10 16 13 15 18 79 74 

Comunicări 

suplimentare 
4 2 1 1 2 8 2 - 1 2 10 13 

Studenţi 

premiaţi (loc I-

II) 

3 9 2 6 7 9 2 6 3 8 17 38 

Lucrărilor 

recomandate 

spre publicare 

3 9 2 6 4 6 2 3 2 4 13 28 
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4. Implementarea tehnologiilor informaționale în managementul producției 

Autor: Cebotari Irina, Barbăscumpa Daniela, an. II, gr. BA 146 

Cond. șt.: lect. univ. Hăbășescu Mariana 

 

5. Perspectivele antreprenoriale pe timp de criză în rândurile tinerilor 

Autor: Jora Dorina , an. II, gr. BA 143 

Cond. șt.: conf. univ. dr. Solcan Angela 

 

Diplomă de Gradul II:  

1.Факторы успешного менеджмента на предприятии 

Autor: Dub Anastasia, Melehova Svetlana  an. III, gr. BA 13C 

Cond. șt.: conf.univ. dr. Dorogaia Irina 

 

2. Metoda Kanban în cadrul întreprinderilor 

Autor: Timotin Vadim, an. II, gr. BA 145 

Cond. șt.: lect. univ. Hăbășescu Mariana 

 

3. Arta persuasiunii în contextul comunicării manageriale 

Autor: Borta Ana, an. III, gr. BA 138 

Cond. șt.: lect. univ. Sandulachi Veronica 

 

4. Rolul conceptului de inteligență emoțională în managementul organizației 

Autor: Jardan Tatiana, an. II, gr. BA 144 

Cond. șt.: lect. univ. Hăbășescu Mariana 

 

Lucrări recomandate spre publicare 

1.Важность организационной структуры в реализации миссии и целей компании  

Autor: Covaliov Iurii,  an. III, gr. BA 13A 

Cond. șt.: conf.univ. dr. Dorogaia Irina 

2.  Antreprenoriatul creativ: apartinități și perspective  

Autor: Borș Maria, an. II, gr. MPI 141 

Cond. șt.: conf. univ. dr. Solcan Angela 

3. Lean – metodă modernă de organizare a producției 

Autor: Furtună Grigore, an. II, gr. BA 145 

Cond. șt.: lect. univ. Hăbășescu Mariana 

4. Implementarea tehnologiilor informaționale în managementul producției 

Autor: Cebotari Irina, Barbăscumpa Daniela, an. II, gr. BA 146 

Cond. șt.: lect. univ. Hăbășescu Mariana 

5. Perspectivele antreprenoriale pe timp de criză în rândurile tinerilor 

Autor: Jora Dorina , an. II, gr. BA 143 

Cond. șt.: conf. univ. dr. Solcan Angela 

6. Факторы успешного менеджмента на предприятии 

Autor: Dub Anastasia, Melehova Svetlana  an. III, gr. BA 13C 

Cond. șt.: conf.univ. dr. Dorogaia Irina 

7.  Metoda KanBan în cadrul întreprinderilor 

Autor: Timotin Vadim, an. II, gr. BA 145 

Cond. șt.: lect. univ. Hăbășescu Mariana 

8.  Arta persuasiunii în contextul comunicării manageriale 

Autor: Borta Ana, an. III, gr. BA 138 

Cond. șt.: lect. univ. Sandulachi Veronica 
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9.  Rolul conceptului de inteligență emoțională în managementul organizației 

Autor: Jardan Tatiana, an. II, gr. BA 144 

Cond. șt.: lect. univ. Hăbășescu Mariana 

 

Secţiunea: CREATIVITATE, INOVAŢIE ŞI PROTECŢIA PROPRIETĂŢII 

INTELECTUALE 

Diplomă de Gradul I:  

Autor: Grițuc Chiril, Coșnete Victor, MPI 141: ”Beneficiile materiale și intelectuale ale 

Youtube-lui”. Cond. şt.:   lect. univ. Zamaru Victor 

Autor: Gaitan Sanda, an III, Drept: ”Dreptul de autor în mediul virtual” 

Cond. şt. Magistru, dr. Rotaru Sergiu 

Autor: Cojocari Adelina, an III, Drept: ”Pirateria Informatică”. 

Cond. şt. Magistru, dr. Rotaru Sergiu 

Diplomă de Gradul II:  

Autor: Vișnevschi Nadejda, Mistrean Sabina, MPI 151: ”Rolul investițiilor în societatea 

modernă: Investiții ciudate vs Investiții necesare”  

Cond. şt.: lect. univ. Zamaru Victor 

 

Lucrări recomandate spre publicare 

Autor: Grițuc Chiril, Coșnete Victor, MPI 141: ”Beneficiile materiale și intelectuale ale 

Youtube-lui”. Cond. şt.:   lect. univ. Zamaru Victor 

Autor: Vișnevschi Nadejda, Mistrean Sabina, MPI 151: ”Rolul investițiilor în societatea 

modernă: Investiții ciudate vs Investiții necesare”  

Cond. şt.: lect. univ. Zamaru Victor 

Autor: Gaitan Sanda, an III, Drept: ”Dreptul de autor în mediul virtual” 

Cond. şt. Magistru, dr. Rotaru Sergiu 

Autor: Cojocari Adelina, an III, Drept: ”Pirateria Informatică”. 

Cond. şt. Magistru, dr. Rotaru Sergiu 

 

Secţiunea NOI ABORDĂRI ȘI APLICAȚII ALE MARKETINGULUI 

 

Diplomă de Gradul I:  

1. Autori: Волкова Ольга, Сырку Екатерина, MKL-136: ”Оценка приемов 

мерчендайзинга на примере магазина „Fidesco” 

Cond. şt.:   conf. univ. Cartavîh T. 

2. Autori: Pușcaș Victoria, Elenciuc Silvia, BA-133 (f/r): ”Disponibilitatea cetățenilor de a lua 

credite” 

Cond. şt.: lect. univ. Saharneanu L. 

Diplomă de Gradul II:  

1.  Autori: Потап Алина, Уретий Анна, MKL-145: ”Изучение отношения студентов к 

интернет услугам”  

Cond. şt.:  conf. univ. Zgherea G. 

2. Autor: Carauș Natalia, MKL-142: ”Particularitățile publicității sociale în republica 

Moldova” 

Cond. şt.:   conf. univ. Savciuc O. 

3. Autor: Zotea Olga, MKL-144: ”Preferințele consumatorilor din Republica Moldova cu 

privire la ambalajele ecologice” 

Cond. şt.:   lect. univ. Golovco V. 

4. Autor: Antoci Alina, MKL-141: ”Proiect de perfecționare a sistemului informațional de 

marketing la întreprindere” 

Cond. şt.:   conf. univ. Cristafovici P. 
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Lucrări recomandate spre publicare: 

1. Autori: Волкова Ольга, Сырку Екатерина, MKL-136: ”Оценка приемов 

мерчендайзинга на примере магазина „Fidesco” 

Cond. şt.:   conf. univ. Cartavîh T. 

2. Autori: Pușcaș Victoria, Elenciuc Silvia, BA-133 (f/r): ”Disponibilitatea cetățenilor de a lua 

credite” 

Cond. şt.:   lect. univ. Saharneanu L. 

3.  Autori: Потап Алина, Уретий Анна, MKL-145: ”Изучение отношения студентов к 

интернет услугам”  

Cond. şt.:  conf. univ. Zgherea G. 

4. Autor: Carauș Natalia, MKL-142: ”Particularitățile publicității sociale în republica 

Moldova” 

Cond. şt.:   conf. univ. Savciuc O. 

5. Autor: Zotea Olga, MKL-144: ”Preferințele consumatorilor din Republica Moldova cu 

privire la ambalajele ecologice” 

Cond. şt.:   lect. univ. Golovco V. 

6. Autor: Antoci Alina, MKL-141: ”Proiect de perfecționare a sistemului informațional de 

marketing la întreprindere” 

Cond. şt.:   conf. univ. Cristafovici P. 

 

 

Secţiunea TURISM ŞI SERVICII HOTELIERE: 18 lucrări ştiinţifice, 19 participanţi. 

 

13 lucrări ştiinţifice, 13 de participanţi 

 

Diplomă de gradul I: 

Autor: Pavlov Anastasia,  T 134: ” Evaluarea atracţiilor turistice ale oraşului Abu Dhabi  în 

cadrul turismului urban”.        

Cond. şt.: conf. univ., dr. Bulican A.  

Autor: Loghin Irina, T-141: ” Activitatea de deservire a clienţilor în restaurant”.  

Cond. şt.: lect. univ. Furculiţă I. 

Diplomă de gradul II: 

Autor: Postolachi Ana,  T-133: ”Soluţii privind organizarea şi  amplasarea staţiunilor balneare”. 

Cond. şt.: conf. univ., dr. Bulican A. 

Autor: Ababii Ana, T-131: ”Resurse şi destinaţii turistice montane în România”. 

Cond. şt.: prof.  univ., dr. hab. Turcov E. 

Autor: Diaconu Ana, T 134: ”Valorificarea destinaţiei turistice Georgia    

în cadrul pieţei turistice naţionale”. 

Cond. şt.: conf. univ., dr. Bulican A. 

Autor: Stratulat Daniel, T 134: ”Perspective de dezvoltare a turismului  rural în România şi 

Republica Moldova”.  

Cond. şt.: conf. univ., dr. Livandovschi R. 

 

Lucrări recomandate spre publicare 

Autor: Pavlov Anastasia,  T 134: ” Evaluarea atracţiilor turistice ale oraşului Abu Dhabi  în 

cadrul turismului urban”.        

Cond. şt.: conf. univ., dr. Bulican A.  

Autor: Loghin Irina, T-141: ”Activitatea de deservire a clienţilor în  restaurant”.  

Cond. şt.: lect. univ. Furculiţă I. 

Autor: Postolachi Ana,  T-133: ”Soluţii privind organizarea şi amplasarea staţiunilor balneare”. 

Cond. şt.: conf. univ., dr. Bulican A.             
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Secţiunea ANALIZA PIEŢEI, SORTIMENTULUI ŞI CALITĂŢII MĂRFURILOR DE LARG 

CONSUM 

  
22 lucrări ştiinţifice, 26 de participanţi.  

Diplomă de Gradul I:  

Autor: Pitușcan Cristian,TAP 132, Crudu Corina, TAP 132, Cojocari Iana, TAP 131: “ 

Bucătăria moleculară – revoluția gastronomiei moderne“ 

Cond. şt.:   Babcenco Coralia 

 

Autor: Morari Călin, MerC 142: ” Estimarea sortimentului laptopurilor comercializate pe piața 

de consum a mun. Chișinău.” 

Cond. şt.:   lect.sup. Natalia Raischi 

 

Autor: Sîrbu Mihaela, MerC 141: “Biscuiți de cozonac:calitatea și sortimentul actual pe plan 

național” 

Cond. șt.: conf.univ.dr. S.Fedorciucova  

 

Autor: Țaran Ecaterina, MerC 141: “Sortimentul actual și calitatea pudrei de cacao 

comercializată pe piața de consum a Republicii Moldova“ 

Cond. șt.: conf.univ.dr. S.Fedorciucova  

 

 

Diplomă de Gradul II:  

Autor: Bivol Lidia ,Vîsoțcaia – Talmaci Irina, TAP 141: ” Calitatea igienico-sanitară a 

crenvurștilor  pentru copii” 

Cond. şt.:  conf.univ.dr Valentina Calmîș  

 

Autor: Cotruță Cristina, Căpșună Elena, COM 132: “Calitatea produselor de panificație și 

performanța întreprinderilor“  

Cond. şt.:  Bulgac Mariana 

 

Autor: Căinărean Elena,Pocriciuc Jastina,UCCM,:” Regimul alimentar și tulburările de 

alimentație: perceperea în societate ” 

Cond. şt.:   Artiomov Laurenția 

 

Lucrări recomandate spre publicare 

1. Autor: Morari Călin, MerC 142: ” Estimarea sortimentului laptopurilor comercializate pe 

piața de consum a mun. Chișinău.” 

Cond. şt.:  lect.sup. Natalia Raischi 

2.  Autor: Sîrbu Mihaela, MerC 141: “Biscuiți de cozonac:calitatea și sortimentul actual pe plan 

național” 

Cond. șt.: conf.univ.dr. S.Fedorciucova  

3. Autor: Țaran Ecaterina, MerC 141: “Sortimentul actual și calitatea pudrei de cacao 

comercializată pe piața de consum a Republicii Moldova“ 

Cond. șt.: conf.univ.dr. S.Fedorciucova  

4. Autor: Bivol Lidia ,Vîsoțcaia – Talmaci Irina, TAP 141: ” Calitatea igienico-sanitară a 

crenvurștilor  pentru copii” 

Cond. şt.:  conf.univ.dr Valentina Calmîș  

Diplomă de Gradul I:  

Autor: Podubnîi Mirela, „Determinarea conținutului de substanțe extractive a cartofilor„ 

Cond. șt.: lector superior, Tabunșcic Olga 
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Diplomă de Gradul II:  

Autor: Duca Raisa, Cocoș Mihaela, CNC, gr. COM 121: „Indicatorii de performanță a 

calității întreprinderii SA „Efes Vitanta Moldova Brewery” - producători de bere în condiții de 

integrare UE” 

Cond. șt.: profesor Bulgac Mariana 

 

 

Aprecierea meritelor  studenţilor 

 

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 22 iunie 2016 (Proces verbal nr. 9) s-a decis să se decerneze DIPLOME de 

MERIT următorilor absolvenţi, Promoţia 2016: 

 BEREGOI MARIA, MPI 131 – participant la Simpozionului Internațional al Tinerilor 

cercetători ed. 2014, 2015, concursul inter-universitar ”Cel mai bun proiect de marketing”. 

Promotor al imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior. MGL 9,59  

 BÎRCA VICTOR, BA 13 A – implicarea activă în organizarea concursurilor ”Azi student, 

mâine antreprenor” (ed. 2014, 2015). Membru echipei organizatorice al Simpozionului 

Internațional al Tinerilor Cercetători – 2015, șef de grupă. MGL 9,66 

 BORTA ANA, BA 138 - deținătoarea Bursei Președintelui Republicii Moldova, Bursei Paul 

Bran, premiantă al Simpozionului Internațional al Tinerilor cercetători edițiile 2014 și 2016, 

publicații. Participantă activă la concursurile studențești ”Start—up@business model”, 

Concursul ”Azi student, mâine antreprenor”, ”Citim G. Vieru”. Implicare activă în campania de 

promovare ”ASEM vine în liceul tău„, promotor al imaginii pozitive a facultății în ASEM și în 

exterior. MGL – 9,91  

 CEBOTARI Ana, TAP 121 - Diploma de gradul I, pentru comunicarea prezentata la 

Simpozionul științific al tinerilor cercetători 2014 ASEM. Diploma de gradul II, pentru 

cercetările științifice realizate in domeniul Merceologiei si Tehnologiei si prezentate in cadrul 

Simpozionului științific al tinerilor cercetători cu genericul Merceologia, tehnologia si expertiza 

mărfurilor, COOP. Diploma de gradul I la Concursul National Culinar Juniori 2015, Categoria 

“Preparate din peste”. MGL – 8,85  

 COJOCARU IGOR, MPI 131 - deținătorul Bursei AGEPI 2014, participant la concursurile 

studențești ”Start—up@business model”, ”Azi student, mâine antreprenor”, Simpozionului 

Internațional al Tinerilor cercetători. Promotor al imaginii pozitive a facultății în ASEM și în 

exterior. Șef de grupă. MGL 9,4  

 CUCERIC Ana, BA 13A - câștigătoarea concursurilor studențești ”Start-up@Business 

model” (2014), ”Azi student, mâine antreprenor” (2015), participantă la concursul ”Azi student, 

mâine antreprenor” (2016), premiantă al Simpozionului Internațional al Tinerilor cercetători 

(2016), implicarea activă în activitățile extracurriculare de la facultate și ASEM etc. MGL – 9,33  

 FILAT Cristina, MPI 131 - reprezentant al Comitetului Sindical al Studenților facultății 

BAA, promotor al imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior. MGL – 9,12  

 OJOG Gabriela, TAP 121 - câștigătoarea medaliei de aur, Categoria „Paste” August 2015, 

proiectul “Europa 3000”, Italia, participarea la a 2-a ediție a concursului organizat de ziarul « 

Комсомольская Правда» - „Накорми голодного студента”, Concurs Culinar Național Juniori 

2014, participarea la Congresul “Ricette italiane di integrazione” organizat în cadrul EXPO 

Milano 2015 de către Ministerul Muncii şi Politici Sociale din Italia, în colaborarea cu Italia 

Lavoro S.p.A. Promotor al imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior. MGL – 8,78  

 PISAROGLO Tatiana, TAP 121 - câștigătoare Diplomei de gradul II pentru comunicarea 

ştiinţifică prezentata la Simpozionul științific al tinerilor cercetători 2014, tema „Analiza pieţ ii 
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untului din Republica Moldova”. Diplomă de implicare activă în cadrul organizării 

campionatului de Box din cadrul ASEM, an 2014. Efectuarea schimbului de experienţă în cadrul 

Ministerului Educaţiei, an 2014. 2015 – 2016 – Participarea la 2 ediții a concursului organizat de 

ziarul « Комсомольская Правда» - „Накорми голодного студента”. Promotor al imaginii 

pozitive a facultății în ASEM și în exterior. MGL – 9,39  

 POSTOLACHI Ana, TAP 121 – câștigătoarea la Campionatul Gastronomic International 

2016, Ediția a 5-a, ,,Cutia Neagra’’ Medalie de aur; Concursul Republican Culinar Juniori 2015, 

Diplomă de gradul I, Medalie de aur; premiantă al Simpozionului Internațional al Tinerilor 

cercetători 2014 (Diplomă de gradul I); Concurs Culinar Național Juniori 2014, Medalie de aur; 

Categoria „Desert de restaurant”. Conferința Tehnico-Științifică a Studenților și Doctoranzilor 

2013, UTM, Diplomă pentru cea mai bună comunicare științifică de gradul III. MGL – 9,36  

 SOCHIRCĂ Mihai, MKL 131 - premiant al Simpozionului Internațional al Tinerilor 

cercetători - 2015. Participant la concursurile studențești ”Azi student, mâine antreprenor” ed. 

2015 și 2016, promotor al imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior. MGL – 8,89  

 STAMATI IULIA, MKL 131 – implicarea activă în campania de promovarea ”ASEM vine 

în liceul tău”, promotor al imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior. MGL – 8,68  

 TOMȘA Elena, MPI 131 - deținătoarea Bursei AGEPI 2014, participant la Simpozionului 

Internațional al Tinerilor cercetători ed. 2014, 2015”. Promotor al imaginii pozitive a facultății în 

ASEM și în exterior. MGL 9,68.  

Tradițional la finele anului de universitar Consiliului Facultății Business și Administrarea 

Afacerilor a înaintat Senatului ASEM un demers privind acordarea celor mai buni absolvenți ai 

facultății (cu performanțe relevante în activitatea academică, științifică și extracurriculară) a 

diplomei de Absolvent de onoare a ASEM și a Diplomei de excelență ASEM. Deținătorii 

Diplomei de Absolvent de onoare al ASEM, Promoția 2016, sunt: ·  

 BORTA Ana - specialitatea Business și Administrare - media generală de licență - 9,91  

 BIVOL Natalia - specialitatea Business și Administrare - media generală de licență - 9,88 · 

 ALBU Mihaela - specialitatea Marketing și Logistică - media generală de licență - 9,75  

Deținătorii diplomei de Absolvent de onoare al ASEM vor fi înmatriculați la locurile cu finanțare 

bugetară în afara concursului (fără susținerea probei de concurs) în cazul solicitării unui program 

de masterat, care provine din domeniul de formare profesională/specialitatea la care și-a făcut 

studiile la ciclul I, Licență. Diploma de excelență ASEM va fi acordată absolvenților care dețin 

cea mai înaltă medie generală de licență la specialitate. 

 BORTA Ana - specialitatea Business și Administrare - media generală de licență - 9,91  

 ALBU Mihaela - specialitatea Marketing și Logistică - media generală de licență - 9,75  

 PAVLOV Anastasia - specialitatea Turism - media generală de licență - 9,61 ·  

 ŞTIRBU Alina - specialitatea Achiziţii - media generală de licență - 9,62 ·  

 SOLODCHI Doina - specialitatea Merceologie și Comerţ - media generală de licență - 9,53 · 

 TOMŞA Elena - specialitatea Managementul Proprietăţii Intelectuale - media generală de 

licență - 9,68  

 PISAROGLO Tatiana - specialitatea Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice - 

media generală de licență - 9,39 ·  

Consiliul FACULTĂŢII BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR la şedinţa din 22 

iunie 2016 (Procesului verbal nr. 9) a propus Senatului ASEM pentru acordarea:  

 Bursei Guvernului - candidatura studentei JORA Dorina (gr. BA 143), nota medie pe anul 

II de studii fiind de 9,92. Pe parcursul a 2 ani de studii studenta s-a implicat activ în diverse 

activităţi extracurriculare, este șef de grupă, scrie articole în ziarul universitar ”Curierul 

economic” despre activitățile realizate la FBAA. Dorina a fost în echipa de organizare a 

evenimentelor din cadrul Săptămânii mondiale a antreprenoriatului la ASEM, fiind moderatorul 

întâlnirii cu întreprinzătorii de succes ”Academia start - up”. Dorina este printre premianții 

Simpozionului Tinerilor cercetători ed. 2015 și ed. 2016, iar în 2016 a prezentat comunicarea la 

ședința plenară etc.  
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 Bursei ASEM - Paul Bran - candidatura studentei BOCAN Valeria (gr. MerC 141), media 

la ultima sesiune (semestru 2) fiind de 9,96. Pe parcursul studiilor Valeria dat dovadă de 

cunoştinţe profunde, fapt confirmat prin mediile înalte la toate sesiunile de până acum. Valeria 

depune multă muncă pentru a obține rezultatele prezente, manifestând interes vădit și activism 

față de toate cursurile.  

 

 

VI. INFORMAȚII PRIVIND PERSONALUL DIDACTIC 

 

6.1. Contingentul cadrelor didactice. 

În anul de studii 2015-2016  în ASEM au activat 429 cadre didactice (anexa  9) titulari şi 

prin cumul, inclusiv 276 femei (65,0%).  Din aceștia 375 sunt titulari (87,4%). Din cadrele 

didactice titulare 61,1% deţin titluri ştiinţifice de doctor în ştiinţe sau doctor habilitat.  

 Cumularzii constituie 54 persoane sau 12,60%%.  Din ei 50,0% deţin titlu ştiinţific. 

Pe parcursul anului de studiu 2015-2016 cadrele didactice au participat la mai multe cursuri de 

formare, la diferite stagii în țară și peste hotare. 

 

Stagii și programe de perfecționare profesională 

Facultatea ECONOMIE GENERALĂ ȘI DREPT 

În anul de studii 2015 – 2016, un șir de cadre didactice din cadrul facultății au participat 

în diferite programe și stagii de perfecționare profesională, ca rezultat al cerințelor înaintate 

pentru a putea participa la concursul organizat pentru posturile vacante. 

 

Tabelul 29. Stagii de perfecționare a personalului didactic din cadrul facultății 

STAGII DE PERFECȚIONARE 

Nr. Nume, prenume  Locul 

desfășurării 

stagiului  

Perioada Durata 

 

1 Vaculovschi Elena ASE, București 01.05 - 31.05. 

2016 

4 săptămâni 

2 Balan Aliona S.R.L. “Steclar 

Eco” 

15.03 – 15.04. 

2016 

4 săptămâni 

3 Baieșu Marina ASE, București 01.03 - 31.03. 

2016 

4 săptămâni 

4 Vicol Liliana ASE, București 01.06- 30.06. 2016 4 săptămâni 

 

Obiectivul principal la acest capitol a fost Respectarea prevederilor Regulamentului 

privind evaluarea performanţelor cadrelor didactice universitare, care pe parcursul  anului de 

studii 2015-2016 a fost realizat completamente. Cadrele didactice au participat la Programe de 

instruire profesională continuă, organizate de Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară și 

Management al Calității din cadrul ASEM (Tabelul 30). 

 

Tabelul 30. Programe de perfecționare profesională a personalului didactic al facultății 

Nr. 

d/o 

Program de instruire Centrul de 

instruire 

Perioada Durata  

(nr. de 

ore) 

Profesorii catedrei 

participanţi la 

Program  

1. METODE INOVATIVE DE 

PREDARE-ÎNVĂŢARE ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL  

Departamentul 

Studii, Dezvoltare 

Curriculară şi 

Management al 

11-15 

ianuarie, 

2016 

40 ore  Coban Marina. 

Cara Elena. 

Ignatiuc Diana. 

Ţăruş Victoria.  
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Calităţii al ASEM Armeanic Alexandru 

2. METODE INOVATIVE DE 

EVALUARE A 

PERFORMANŢELOR 

STUDENŢILOR  

Departamentul 

Studii, Dezvoltare 

Curriculară şi 

Management al 

Calităţii al ASEM 

11-15 

ianuarie, 

2016 

40 ore  Tomşa Aurelia. 

Feuraş Eugenia. 

Jorovlea Elvira 

Mancaș Maria 

3. DEONTOLOGIA ȘI EFICIENȚA 

COMUNICĂRII DIDACTICE 

 

Departamentul 

Studii, Dezvoltare 

Curriculară şi 

Management al 

Calităţii al ASEM 

11-15 

ianuarie, 

2016 

40 ore Barbăneagră Oxana. 

Coban Marina. 

Patraşcu Dorina. 

4. INNOVATIONAL MANAGEMENT 

AS AN INSTRUMENT OF 

EDUCATIONAL QUALITY 

IMPROVEMENTS IN THE 

CONTEXT OF MODERNIZATION, 

Professional 

development 

session, Praga. 

 

01 – 08 

august 2015 

54 ore Cepraga Lucia 

Bîrsan Svetlana 

5. PARTNERSHIP FOR IMPROVING 

QUALITY MANAGEMENT IN 

EDUCATION AND CONNECTING 

THE PRE-UNIVERSITY 

INSTITUTION TO THE POSSIBLE 

PROCESS OF CHANGE AND 

INNOVATION, 

The International 

seminar „Greece. 

Furnizorul de 

formare: 

Cooperation 

developement 

ANETEXA, 

DGETS. 

 

26 

septembrie 

2015 – 

03 

octombrie 

2015 

75 ore Cepraga Lucia 

Bîrsan Svetlana 

6. ARTA COMUNICĂRII EFICIENTE Centrul artei 

oratorice şi a 

business 

comunicării. 

22-24 august 

2015 

12 ore Cepraga Lucia 

Bîrsan Svetlana 

7. APLICAREA TEHNOLOGIILOR 

INFORMAŢIONALE MODERNE 

ÎN PROCESUL DE INSTRUIRE, 

(MOODLE) 

Centrul de 

Instruire şi 

Consultanţă în 

afaceri (MACIP) 

04-08 

iunie 2016 

40 ore Rotaru-Maslo 

Liliana,  

Ceauş Sergiu,  

Postolachi Gheorghe, 

Gîscă Veronica,  

Demerji Maria,  

Bîcu Adelina,  

Ursu Oxana,  

Chepteni Mihaela,  

Muntean Iulian.  

 

 

În afară de aceasta, 7 cadre didactice din cadrul facultății au urmat cursul de învățare a 

limbii engleze organizat de ASEM. 

De asemenea, mai multe cadre didactice din cadrul facultății au desfășurat seminare pentru 

utilizatori. 

 Abramihin Cezara. Training „Comunicare Eficientă” în cadrul seminarului: Dialogul 

Social în Organizația Sindicală primară. Asociația Sindicală a Casei Naționale de Asigurări 

Sociale. Institutul muncii, 21 noiembrie 2015  

 Abramihin Cezara. Training „Comunicare și Conflict” în cadrul seminarului: Liderul de 

sindicat. Obligatiuni și responsabilități. Sindicatul Tineretului. Institutul muncii, 11 decembrie 

2015.  

 BUCOS, Tatiana – Coordonator al seminarului cu tematica: „DEZVOLTAREA 

AFACERILOR PRIN APLICAREA SISTEMELOR INFORMAȚIONALE DESCHISE”. 30 

noiembrie 2015. Utilizatori: proprietarii de business; managerii de top; șefi departamente de 
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marketing; manageri pe vânzări. Organizator: ASEM în colaborare cu Asociația Obștească 

„Colaborarea Moldo-Germană”; 

 Mancaş Maria, Formator, în perioada 11-15 ianuarie 2016, în cadrul Departamentului Studii, 

Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii al ASEM: disciplina - Deontologia și eficiența 

comunicării didactice; 

 

În anul universitar 2015-2016, unii profesori din cadrul facultății au fost antrenați în 

calitate de președinți la examenele de licență/master din cadrul altor instituții de învățământ.  

1. Vaculovschi Dorin, dr. conf. univ. – președintele Comisiei pentru susținerea tezelor de master, 

Academia de Administrare Publică, specializarea „Management”; 

2. Armeanic Alexandru, dr. conf. univ. - Preşedintele Comisiei pentru susţinerea examenelor şi 

tezelor de licenţă – Academia  „Ştefan cel Mare” ale Ministerului Afacerilor Interne ale 

Republicii Moldova; 

3. Armeanic Alexandru, dr. conf. univ. - Preşedintele Comisiei pentru susţinerea tezelor de 

master – Academia  „Ştefan cel Mare” ale Ministerului Afacerilor Interne ale Republicii 

Moldova; 

4. Armeanic Alexandru, dr. conf. univ. - Preşedintele Comisiei pentru susţinerea examenelor şi 

tezei de licenţă – Universitatea Agrară de Stat din Moldova; 

5. Armeanic Alexandru, dr. conf. univ. - Preşedintele Comisiei pentru susţinerea examenelor şi 

tezei de licenţă – Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova; 

6. Armeanic Alexandru, dr. conf. univ. - Preşedintele Comisiei pentru susţinerea examenelor şi 

tezei de licenţă – Universitatea „Perspectiva-Int”. De remarcat, că acestei instituţii Ministerul 

Educaţiei al Republicii Moldova i-a retras dreptul de a pregăti specialişti în domeniul dreptului, 

fiind emis un ordin de Ministru privind delegarea şi organizarea  examenelor de licenţă şi 

tezelor de licenţă la Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova.  

7. Tomşa Aurelia, doctor în economie, conferenţiar universitar –  Preşedinte al Comisiei pentru 

examenul de licenţă, organizat pentru absolvenţii Institutului Internaţional de Management IMI-

NOVA la specialitatea 363.1 Business şi administrare.   

 

Facultatea FINANȚE 

Pe parcursul anului universitar 2015-2016, cadrele didactice ale Facultăţii Finanţe au efectuat 

stagii de perfecţionare peste hotare, după cum urmează: 

 

Tabelul 31. Stagii peste hotare ale profesorilor Facultăţii Finanţe 

 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele 

Denumirea organizaţiei vizitate, ţara Termenul 

deplasării 

1 Mărgineanu 

Aureliu, conf. 

univ., dr. 

Stagiu de documentare, ASE, București, Romănia Martie-aprilie 

2016 

2 Casian Angela, 

conf. univ., dr. 

Stagiu de documentare, ASE, București, Romănia Martie-aprilie 

2016 

3 Buşmachiu 

Eugenia, conf. 

univ., dr. 

Atelier de instruire „Public Health and Nutrition 

Economics: the numbers behind prevention?”. 

ISPRA, Milan Italia 

12-13 noiembrie 

2015 

 Bulgac Corina, 

lect. sup. univ. 

Stagiu de perfecţionare didactică şi ştiinţifică. 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, România 

11.04.2016-

25.04.2016 

4 Pîrlog Angela 

lect. sup. univ. 

Stagiu de documentare, ASE, București, Romănia 07-12 martie 

2016 

http://www.ase.md/subdiviziuni/dsdcmc.html
http://www.ase.md/subdiviziuni/dsdcmc.html
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5 Pîrlog Angela 

lect. sup. univ. 

Stagiu de documentare, Universitatea Lucian Blaga, 

Sibiu, România 

10-21 mai 2016 

 

De asemenea, au participat la instruiri în ţară: 

 

 Cobzari Ludmila, Botnari Nadejda. Comisia Naţională a Pieţei Financiare, ianuarie 2016. 

 Cobzari Ludmila, Botnari Nadejda, Rusu Julieta, Busmachiu Eugenia, Moroi Tatiana, 

Berghe Nadejda, Tiron Rodica, Ignat Marcelina, Bulgac Corina, Munteanu Nina, Ionaș Nona. 

Sesiunea de formare continuă: „Deontologia şi eficienţa comunicării didactice”. ASEM, 11-15 

ianuarie 2016. 

 Casian Angela. Stagiul de perfecţionare în cadrul Direcţiei Municipale. Chișinău, februarie 

2016. 

 Suvorova Iulia, Margineanu Aureliu, Chicu Nadejda, Biloocaia Svetlana, Dandara Marina, 

Bulgac Corina. Metode inovative de evaluare a perfomanţelor studenţilor. ASEM, 11-15 

ianuarie 2016. 

 Berghe Nadejda, Bulgac Corina Cursul de instruire: Modul de utilizare şi aplicare a 

serviciilor electronice fiscale. Chișinău: ÎS Fiscservinform, 21 decembrie 2015. 

 Suvorova Iulia, Moroi Tatiana. Stagiul de perfecţionare  în cadrul  întreprinderii S.R.L.  

«Trend Expert». Chișinău, 17 – 31 martie 2016. 

 Munteanu Nina, Marianciuc Aurelia. Comisia Naţională a Pieţei Financiare. 15-27 iunie 

2016. 

 Suhovici Ana. Stagiu de perfecţionare în cadrul companiei „Bartol Consulting” S.A. 

Chișinău, 16-27 iunie 2016. 

 Gumovschi Ana, Conencov Olga. Info Week „The Horizont 2020 Work Programme 2016-

2017”. Chișinău, 21-24 decembrie 2015.  

 Stratulat Oleg, Secrieru Angela, Belobrov Angela, Darovanaia Ala, Cociug Victoria, 

Mistrean Larisa, Romanciuc Larisa, Gorobeţ Ilinca. Ateliere de lucru în cadrul masei rotunde  

„Instruirea bancherilor – 25 ani de modernizare”. Chișinău, Centrul de Formare Mobiasbanca, 

4 și17 martie 2016. 

 

Facultatea BUSINESS ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

 

Tabelul 32. Stagii peste hotare ale profesorilor Facultăţii Business şi Administrarea 

Afacerilor  

 

 Numele, prenumele, 

gradul şi titlul 

ştiinţific  

Scopul vizitei Ţara, denumirea 

organizaţiei 

vizitate 

Termenul 

deplasării 

1.  Cotelnic Ala, prof. 

univ., dr. hab. 

Proiectul Erasmus+ 

«Introducerea învăţării bazate 

pe probleme in Moldova: Spre 

consolidarea competitivităţii si 

şanselor de angajare ale 

studenţilor»” - Vizită de 

documentare 

Marea Britanie, 

Universitatea 

Gloucestershire  

20-24  

septembrie 

2015 

2.  Cotelnic Ala, prof. 

univ., dr. hab. 

Proiectul Erasmus+ 

«Introducerea învăţării bazate 

pe probleme in Moldova: Spre 

consolidarea competitivităţii si 

şanselor de angajare ale 

studenţilor»” - Vizită de 

Danemarca, 

Universitatea 

Aalborg   

8-12 februarie 

2016 
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documentare 

3.  Cotelnic Ala, prof. 

univ., dr. hab. 

Proiectul Erasmus+ 

«Introducerea învăţării bazate 

pe probleme in Moldova: Spre 

consolidarea competitivităţii si 

şanselor de angajare ale 

studenţilor»” - Vizită de 

documentare 

Marea Britanie, 

Universitatea 

Gloucestershire  

29 februarie – 

4 martie 2016 

4.  Cotelnic Ala, prof. 

univ., dr. hab. 

Proiectul Erasmus+ 

«Introducerea învăţării bazate 

pe probleme in Moldova: Spre 

consolidarea competitivităţii si 

şanselor de angajare ale 

studenţilor»” - Vizită de 

documentare 

Germania, 

Universitatea 

Siegen   

11 – 15 aprilie 

2016 

5.  Cristafovici Profira, 

conf.univ., dr. 

Congresul Energetix 

Marketingul cu mai multe 

nivele 

Turcia, Istanbul  

6.  Dorogaia Irina, conf. 

univ. dr. 

Mobilitatea în cadrul proiectului 

TEMPUS SUCCID 

Ucraina, or. Kiev 21-24 

septembrie 

2015 

7.  Gaugaş Tatiana 

lector universitar  

Proiectul Erasmus+ 

«Introducerea învăţării bazate 

pe probleme in Moldova: Spre 

consolidarea competitivităţii si 

şanselor de angajare ale 

studenţilor»” - Vizită de 

documentare 

Danemarca, 

Universitatea 

Aalborg   

8-12 februarie 

2016 

8.  Kovaliova Elena 

lector universitar 

Participarea la Expoziţia 

«Cosmopack 2016» 

Italia, Bologna 17-20 martie 

2016  

9.  Kovaliova Elena 

lector universitar 

Participarea la Expoziţia 

«Cosmoprof Worldwide 

Bologna 2016» 

Italia, Bologna 18-21 martie 

2016 

10.  Saharnean Liliana, 

lector universitar 

Stagiare în domeniul 

marketingului agroindustrial, 

schimb de experienţă   în 

domeniul antreprenoriatului 

agricol. Proiect: Federaţiei 

Naţionale a Fermierilor din 

Moldova şi Agriterra, Olanda 

Olanda, provincia 

Friesland;    

2– 12 

octombrie 

2015 

11.  Solcan Angela, conf. 

univ., dr. 

Proiectul Erasmus+ 

«Introducerea învăţării bazate 

pe probleme in Moldova: Spre 

consolidarea competitivităţii si 

şanselor de angajare ale 

studenţilor»” - Vizită de 

documentare 

Germania, 

Universitatea 

Siegen   

11 – 15 aprilie 

2016 

12.  Stihii Liudmila,  

conf. univ., dr. 

Mobilitatea în cadrul proiectului 

TEMPUS SUCCID 

Ucraina, or. Kiev 21-24 

septembrie 

2015 

13.  Stihii Liudmila,  Antreprenoriatul social Italia, 12 - 17 iunie 
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conf. univ., dr. Roma, Bologna 2016 

14.  Ţîmbaliuc Natalia, 

lector universitar 

Vizită de studiu în cadrul 

proiectului „Erasmus + 

Introducing Problem Based 

Learning in Moldova” 

Marea Britanie, 

Cheltenham, 

Universitatea 

Gloucestershire 

28 februarie-5 

martie 2016 

 

Facultatea CONTABILITATE 

 

De asemenea, titularii facultății au efectuat stagii de dezvoltare profesională în cadrul 

instituţiilor de învăţămînt și alte organizații din străinătate şi din ţară (tabelul 33).  

 

Tabelul 33. Stagii de dezvoltare profesională în cadrul instituţiilor de învăţămînt și alte  

 

Nr. 

 

Numele, Prenumele, 

catedra 

Denumirea instituţiei de învăţămînt 

vizitate 
Perioada 

1.  Catedra CAE: 

1) Mihaila Svetlana 

Congresul Asociaţiei Generale a 

Învăţătorilor din România  

18-22 august 2015 

2.  Catedra CAE: 

1) Bîrcă Aliona 

Institut national des techniques 

économiques et comptables, CNAM, 

Paris, France. 

24 august – 20 

septembrie 2015, 

3.  Catedra CAE: 

1) Gavriliuc Liudmila 

 

FIDEF, , l’Assamblée Générale de la 

FIDEF à Paris, FRANCE 

29-30 septembrie 

2015 

4.  Catedra CAE: 

1) Gavriliuc Liudmila 

L’Ordre des Experts-Comptables, 70-e 

Congrès, Paris, France 

30 septembrie, 1-2 

octombrie 2015  

5.  Catedra CAE: 

1) Lazari Liliana,  

2) Ţiriulnicova Natalia 

Catedra CA  

1) Grigoroi Lilia 

CFRR – Regional Framework-based 

IFRS Teaching Workshop, Kiev, 

Ukraina 

18-19 noiembrie 

2015 

6.  Catedra CAE: 

1) Mihaila Svetlana 

Universitatea „Ştefan cel mare” or. 

Suceava, România, curs studenţilor 

ciclul doi masterat, cu tematica: 

• „Reglementarea contabilităţii 

manageriale în Republica Moldova 

între obligativitate şi necesitate ”; 

• „Noi orizonturi cu privire la 

implementarea IFRS în Republica 

Moldova”,  

• „Contabilitate de gestiune & 

control de gestiune între istorie sau 

viitor ” 

11-14 decembrie 

2015 

7.  Catedra CAE: 

1) Muntean Neli 

 

ACCA – Workshop Train the 

academics, București, România 

3-4 Martie 2016 
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8.  Catedra CAE: 

1) Gavriliuc Liudmila 

2) Multean Neli 

Workshop-ul annual al cadrelor 

didactice si de cercetare care predau 

Analiza economico-financiara :”Noi 

abordari in teoria si practica analizei 

economico-financiare” , Craiova, 

Romania,  

27-29 mai 2016 

9.  Catedra CAE: 

1) Lazari Liliana 

 

CFRR „Post achiwements and future 

direction”, Yerevan, Armenia 

15-16 iunie 2016 

 

 Respectând deciziile Senatului ASEM, cadrele didactice au realizat programe de 

instruiere în cadrul ASEM (tabelul 34). 

 

Tabelul 34. Programe de instruire profesională continuă în cadrul ASEM 

 

Proram de insruire Perioada 

Durata 

programului 

(nr ore) 

Participaţii 

Metode inovative de predare –

învăţare în învăţământul 

profesional 

11-15 

ianuarie 

2016 

 

40 ore 

Catedra CAE: 

1) Gudima Galina 

2) Tolmaţchii Svetlana  

Catedra CA: 

3) Curagău Natalia 

Metode inovative de evaluare a 

performanţelor studenţilor 

11-15 

ianuarie 

2016 

 

40 ore 

Catedra CAE: 

1) Harea Ruslan 

2) Gherasimov Mihail 

3) Muntean Neli 

Catedra CA: 

1) Andreev Lilia 

2) Cauş Lidia 

3) Cechina Ecaterina 

4) Cotoros Inga 

5) Nani Mihail 

Deontologia şi eficienţa 

comunicării didactice 

11-15 

ianuarie 

2016 

 

40 ore 

Catedra CAE: 

1) Lazari Liliana 

2) Bădicu Galina  

3) Bajan Maia 

4) Braşoveanu Ada 

5) Chirilov Nelea 

6) Mihaila Svetlana 

7) Ţurcan Ludmila 

Catedra CA: 

1) Bordeianu Olga 

2) Lapiţkaia Liudmila 

 

Muntean Neli, dr., conf.univ.  a obţinut o bursă de postdoctorat a Agenţiei Naţionale a 

Francofoniei (AUF) în cadrul programului de burse Eugen Ionescu; Internaţional – Universitatea 

„Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, Finanţator: Guvernul Român. 
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Facultatea RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE 

Stagierea cadrelor didactice ale facultăţii pe parcursul a. u. 2015-2016 

La catedra „REI”: 

 Stagii în cadrul organizaţiilor, întreprinderilor: 

1. Pisaniuc M. Stagiu de documentare  în cadrul ASE Bucureşti, catedra Finanţe, în 

perioada 7-11 decembrie 2015 

2. Crudu R. Stagiu de formare profesionala: Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, România, 

25 aprilie – 6 mai 2016  

3. Crudu R. Stagiu de documentare şi informare în cadrul Universităţii Paderborn, 

Germania, 16-22 ianuarie 2016 

4. Şişcan Z. Stagiu de perfecţionare, ASE Bucureşti, România, 1 iunie – 30 iunie 2016 

5. Dodu-Gugea L.; Chişcă M. Stagiu de formare profesională în cadrul Î.S. „MoldATSA” 

22 februarie -16 martie 2016, Chişinău 

 

Cursuri / training-uri de formare, dezvoltare profesională: 

1. Crudu R.“Regions, EU Institutions and Policy-Making” online course (Octombrie – 

Decembrie 2015), Committee of the Regions of the EU and IVERSITY.com, Certificat de 

participare 

2. Crudu R. Metode Inovative de Evaluare a performanţelor studenţilor (11 – 15 Ianuarie 

2016), Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii (DSDCMC) al 

ASEM. Certificat de Perfecţionare FC Nr. 073 

3. Pisaniuc M. Training la SIF Moldova, Bacău, 14-16 aprilie 2016 

4. Hachi M. Metode Inovative de Evaluare a performanţelor studenţilor (11 – 15 Ianuarie 

2016), Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii (DSDCMC) al 

ASEM. Certificat de Perfecţionare FC Nr. 077 

5. Popa M., Dodu-Gugea L. Şcoala de primăvară “Integrarea Europeană şi Economia UE” 

(21 - 26 martie 2016), ASEM 

6. Hachi M., Chişcă M. Şcoala de vară EU.Academy – 2016 (6-17 iunie 2016), ASEM 

 

Conferinţe, seminare ştiinţifico-practice:  

1. Crudu R. Jean Monnet Conference: Union of Shared Values. Brussels, 9-10 november 

2015 

2. Crudu R., Dodu-Gugea L., Popa M., Chişcă M. Workshop: Aspecte de sensibilizare a 

publicului privind DCFTA, 18 noiembrie 2015, Hotel Jazz, Sala de conferinte Saxophone 

3. Pisaniuc M. Seminar ştiinţifico-practic organizat de World Bank Moldova, 6 aprilie 2016 

4. Popa M., Dodu-Gugea L., Chişcă M. Seminar: Competition café “Implementarea şi 

aplicarea legislaţiei în domeniul concurenţei şi a cadrului de reglementare privind ajutoarele de 

stat în Republica Moldova”, organizat de către experţii Institutului Allerhand şi Consiliul 

Concurenţei din RM pentru profesorii instituţiilor de învăţămînt superior din Moldova. Consiliul 

Concurenţei, Chişinău, 13 mai 2016 

5. Crudu R., Popa M., Dodu-Gugea L., Chişcă M. Atelierul “Creative Woman”, 7 martie 

2016, GEN Moldova 

6. Crudu R., Popa M., Chişcă M.  Conferinţa „DCFTA” - Informarea eficientă pentru 

businessul din RM, 10 martie 2016, Hotelul Radisson Blu Leogrand, Chişinău 

7. Crudu R. Seminar Naţional: Evaluarea impactului proiectelor Tempus implementate in 

Moldova asupra sistemului naţional de învăţămînt superior, USMF, 24 Mai 2016 

8. Popa M., Dodu-Gugea L. Atelier de lucru pentru elaborarea soluţiilor cu privire la 

şomajul în Republica Moldova, organizat de PNUD Moldova, 18 martie 2016, Centrul Business 

LeRoi, Chişinău 

9. Crudu R. Seminar “Relevanţa contabilităţii în dezvoltare cu succes a unei afaceri” 
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(diploma de participare) 

 Catedra GEDG 

Pe parcursul anului universitar 2015-2016, cadrele didactice au realizat stagii, precum urmează: 

1. Conf. univ. Prodan Mariana – bursă postdoctorală de cercetare, la Universitatea „Al. Ioan 

Cuza” din Iaşi, 1.04.2016 – 30.06.2016 

2. Conf. univ. Ţurcan Galina – stagiu de perfecţionare la Academia de Studii Economice 

din Bucureşti, 01.06.2016 – 30.06.2016 

 

6.2. Personal de conducere 

Personalul  de conducere ASEM este format din rector, prorectori, decani, șefi catedră, 

Directorii Școlilor Doctorale.  

În anul 2015-2016 în calitate de Rector ASEM a activati dnul Gr. Belostecinic,  profesor 

universitar, doctor habilitat în științe economice, academician al AȘM. Pe parcursul anului au 

activita 3 prorectori: Primprorector cu activitate didactică, profesor universitar, doctor habilitat în 

științe economice,  A. Cotelnic; Prorector cu activitate științifică și Relații Externe, profesor 

universitar, doctor în științe economice V.Cojocaru; Prorector pentru învățământ cu frecvența 

redusă și formare continucă, conferențiar universitar, doctor în științe economice V.Grosu; 

Ultimul a cumulat postul de Prorector în probleme de administrare și gospodărire. 

Fiecare din cele șase facultăți are în frunte un decan. Din cei șase decani ai facultăților 

ASEM 3 sunt de sex feminin și 3 de sex masculin, 2 perosne dețin tilu de doctor habilitat, 

profesor universitar (dnul D. Moldovanu este membru-corespondent al AȘM), altele 4 persoane  

dețin titlu științific de doctor în științe, conferențiar universitar. 

În cadrul ASEM sunt create 23 catedre, inclusiv catedra Militară. Din 23 șefi de catedră 

12 (52%) sunt de sex masculin și 11 (48%) de sex feminin. Din aceștea 5 (22%) persoane au 

titlul științific de doctor habilitat în științe, 16 (70%) dețin titlul științific de doctor în științe. 

Șeful catedrei „Educație fizică și sport”, dnul V.Scutelnic nu deține titlul științific, dar dumnealui 

deține titlul de Antrenor emerit al Republicii Moldova, precum și titlul Lucrător emerit al culturii 

fizice și sportului. 

Nu deține titlu științific nici șeful catedrei militare, colonelul în rezervă dnul Gh.Popa. 

După titlul științifico-didactic -14 persoane (61%)  sunt conferențiari universitari și 7 persoane 

(30%) – profesor universitar. 

Directorul Școlii Doctorale ASEM  dna E.Feuraș este doctor habilitat în științe 

economice, profesor universitar.  

Directorul Școlii Doctorale în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative a Consorțiului 

Instituțiilor de Învățământ, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) și 

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” , dnul V.Zaporojan 

deține titlul științific de doctor în drept și este conferențiar universitar. 

 

6.3. Personal auxiliar 

Personalul auxiliar în anul de studii 2015-2016 a constituit 544 persoane, inclusiv 404 

(74,3%) femei.  

 

 

VII. SERVICII DE GHIDARE ȘI CONSELIERE ÎN CARIERĂ 

 

Centrul de Ghidare în Carieră (CGC) a fost fondat în baza Deciziei Senatului ASEM, nr. 

5/3, din 24.12.2015. Activitatea Centrului este organizată în conformitate cu prevederile: 

 Codului Educației al Republicii Moldova; 

 Ghidului metodologic de creare și funcționare a centrului universitar de ghidare și 

consiliere în carieră (elaborat de către Ministerul Educației al Republicii Moldova); 
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 Regulamentului  de organizare și funcționare a Centrului de Ghidare în Carieră al 

ASEM. 

Pe parcursul anului universitar 2015-16 prioritare în activitatea Centrul au fost activitățile 

de ghidare în carieră a studenților, care vizează două direcții principale: 

 Ghidarea în carieră în direcția asigurării angajabilității studenților și absolvenților ASEM;  

 Ghidarea în carieră în direcția inițierii și dezvoltării afacerilor. 

Activități desfășurate în vederea asigurării angajabilității absolvenților ASEM în câmpul 

muncii: 
1. Monitorizarea inserției și a carierei profesionale a absolvenților ASEM 

Pe parcursul anului universitar 2015-2016 au fost organizate sondaje online a 

absolvenților promoțiilor 2016 (au participat 140 absolvenți ai ciclului II, Masterat și 450 

absolvenți ai ciclului I, Licență), 2015 (au participat 1100 absolvenți ai ciclului I, Licență la 

sondajul organizat în ziua de eliberare a diplomelor și 202 absolvenți după 6 luni de la absolvire), 

2012 (au participat 60 absolvenți a ciclului II, Masterat și 224 absolvenți a ciclului I, Licență). 

Conform rezultatelor sondajelor absolvenții anului 2015 sunt angajați în proporție de 75 % iar cei 

ai anului 2012 în proporție de 88 %, în același timp doar 49% din absolvenții 2015 lucrează 

conform specialității absolvite la ASEM, pentru absolvenții anului 2012 acest indicator fiind la 

nivelul de 47% pentru Ciclul I, Licență și 56% pentru absolvenții ciclului II, Masterat. Dintre 

absolvenții anului 2012 75 % au declarat că sunt mulțumiți de rezultatele obținute în cariera 

profesională, dintre care doar 49% consideră că succesul în carieră este datorat Nivelul de 

pregătire pe care l-am obținut la ASEM. Petru absolvenții anului 2016 rata de angajabilitate este 

de 39% pentru Ciclul I, Licență și 80% pentru Ciclul II, Masterat (dintre care 62% erau angajați 

înainte să fie înmatriculați la Materat). 

 

2. Organizarea târgului de job-uri în cadrul proiectului „Zilele carierei” 

Târgul de joburi organizat în incinta ASEM la data de 29 februarie 2016 a întrunit 17 

companii cu oferte de locuri de muncă pentru studenții și absolvenții ASEM. La târg au 

participat aproximativ 500 studenți și absolvenți. Printre companiile participante la târg se 

numără Vitanta, Moldtelecom, Dainyno, Orange etc. 

 

3. Organizarea de training-uri pentru dezvoltarea competențelor de căutarea a unui loc de 

muncă 

În cadrul Zilelor carierei (februarie-martie) au fot organizate 3 traininguri orientate către 

creșterea gradului de angajabilitate a absolvenților ASEM la care au participat peste 100 studenți 

ASEM: 

 Cum să selectezi job-ul care ți se potrivește; 

 Ce reguli trebuie să respecți la scrierea CV-ului; 

 Cum treci cu succes interviul și prima săptămână de lucru. 

 

4. Organizarea workshop-ului „Competențele absolvenților versus cerințele 

angajatorilor” 

Workshop-ul a fost organizat la data de 1 martie 2016. La workshop au participat 

reprezentați a 10 companii, 2 organizații non-guvernamentale specializate în facilitarea angajării 

absolvenților instituțiilor superioare de învățământ (Syslab și CTDO), corpul profesoral ASEM 

(peste 30 de profesori) și studenți ASEM.  În cadrul workshopului s-a abordat necesitatea inițierii 

unui dialog constructiv între instituțiile de învățământ și mediul de afaceri pentru a ajusta 

programele educaționale la cerințele pieței muncii. 

5. Elaborarea platformei online „Târgul de oportunități” 

A fost elaborată platforma online „Târgul de oportunități” (tdo.ase.md) care este destinată 

asigurării transparenței informaționale cu referire la locurile de muncă vacante și programele de 

dezvoltare profesională destinate studenților și absolvenților. Angajatorii au posibilitatea de plasa 

http://www.tdo.ase.md/
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anunțurile despre locurile vacante, iar beneficiarii platformei pot aplica direct din sistem la 

locurile de muncă vacante. Pentru a facilita angajarea studenților și/sau absolvenților platforma 

permite plasarea în sistem a CV-ul care pot fi vizualizate de către angajatori.  

6. Recepționarea și transmiterea către absolvenți și studenți a informației despre locurile 

vacante 

La adresele electronice personale și a grupelor academice au fost transmise a peste 60 de 

anunțuri despre locurile vacante recepționate de la companii. 

7. Reprezentarea ASEM la Forul meseriilor/profesiilor și Târgul locurilor de muncă 

pentru tineri. Ediția a VI-a, 26-27 mai 2016, Chișinău, Palatul Republicii; 

8. Plasarea pe pagina Web a ASEM a informației pentru angajatori, despre cei mai buni 

absolvenți, promoția 2016. 

 

Măsuri orientate către susținerea activității antreprenoriale a studenților ASEM 
1. Organizarea concursul „Idei de afaceri”, ediția 2015 

Concursul s-a desfășurat în perioada 5 octombrie -18 decembrie 2015. La concurs au fost 

acceptate 14 idei de afaceri ale studenților ASEM. În urma concursului au fost selectate 6 idei de 

afaceri, autorii cărora au primit suport financiar și logistic în vederea lansării afacerii în cadrul 

Incubatorului de afaceri al ASEM. Fondul de premiere a concursului , în valoare de 100 mii lei, a 

fost repartizat între următoarele idei de afaceri:  

1. Locul I (25 mii lei) – idea de afaceri „Crearea unei companii prestatoare de servicii de 

decorare a evenimentelor, de confecționare și comercializare a produselor handmade”, autor 

Popovici Alexandru; 

2. Locul II (20 mii lei) – idea de afaceri „No Time For Waiter”, lider de echipă Cociug 

Andrei; 

3. Locul III (15 mii lei) – idea de afaceri „Confecționare și comercializarea articolelor de 

birotică handmade”, autor Goțonoagă Victoria; 

4. Locul  IV (3 idei de afaceri premiate cu câte 13 mii lei)   

 „Serviciul pentru părinţi – CopilulMeu.md”, autor Ciochina Vitalie; 

 „Centru de formare personală”, autor Adamciuc Ludmila; 

 „Crearea platformei de promovare și comercializare a produselor create de tineri 

meșteri”, autor Tataru Eugenia.  

Concursul a fost organizat cu suportul financiar al sponsorilor: Orange Moldova, Endava, 

Mobiasbancă - Groupe Société Générale, Fundația „Familia Sturza”, omul de afaceri Vladimir 

Balaban, Ministerul Tineretului și Sportului, compania Axa Management Consulting, compania 

Orbico, oganizația ODIMM. 

În baza rezultatelor concursului Idei de afaceri în perioada ianuarie –aprilie au fost 

înregistrate 5 companii noi care au devenit rezidenți ai Incubatorului de afaceri al ASEM.  

2. Organizarea trainingurilor orientate către inițierea și dezvoltarea afacerilor: 

 Ideea de afaceri. Structura planului de afaceri – 3-4.11.2015 

 Managementul și planul operațional al afacerii – 5-6.11.2015 

 Planul de marketing și analiza SWOT – 9-10.11.2015 

 Planul financiar al afacerii – 11-12.11.2015 

 Prezentarea eficientă a produsului și a planului de afaceri – 16-17.11.2015 

 Din student într-un stratup de succes – 31.03.2015 

 Utilizarea Google AdWords pentru promovarea afacerii – 14.06.2015 
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3. Organizarea seminarelor în colaborare cu Asociația de colaborare Moldo-Germană (în 

baza acordului de parteneriat semnat în anul 2015) 

 Achizițiile publice în Republica Moldova - provocări și perspective – 29.09.2015 

 Dezvoltarea afacerilor prin aplicarea sistemelor informaționale deschise – 

30.11.2015  

 Programul "DeveloPPP" și oportunitățile pentru economie – 3.12.2015 

4. Ghidarea activității antreprenoriale a studenților în cadrul Incubatorului de afaceri al 

ASEM La solicitare rezidenții incubatorului au primit consultanță în domeniile: înregistrarea 

afaceri, elaborarea contractelor cu clienții, contabilitatea și fiscalitatea afacerii. Consultațiile au 

fost oferite de către Bucos Tatiana, Balaban Ecaterina și Postolache Gheorghe.  

5. Monitorizarea activității rezidenților incubatorului de afaceri – trimestrial rezidenții 

incubatorului elaborează și prezintă raportul de activitate conform unui model special.    

 

Alte activități ale Centrului de Ghidare în Carieră: 

1. Ghidare în carieră a abiturienților prin implementarea proiectului „Alege specialitatea 

ASEM care ți se potrivește”. Proiectul s-a desfășurat în perioada 14-28 mai 2016. În cadrul 

proiectului au fost prezentate 7 specialități ASEM în cadrul a 3 sesiuni de instruire. Peste 70 

liceeni au participat la proiect, unde au fost implicați în activități educaționale specifice 

specialităților ASEM, au participat la întâlniri cu absolvenți ASEM și au fost supuși unui test de 

ghidare în carieră.  

2. Participarea în implementarea proiectului TEMPUS Entrepreneur Alumni NETwork 

(EANET) 

În perioada 27-29 iunie 2016 a fost organizat forumul internațional „Entrepreneur Alumni 

Community – International Highlight Event” la care au participat staff-ul proiectului și 

antreprenori- absolvenți a 14 universități din 6 țări (Olanda, Germania, Moldova, Romania, 

Georgia, Ucraina).   

3. Înregistrarea Asociației Absolvenților ASEM – mai 2016. 

 

 

 

 

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. 

 

Strategia națională de sănătate publică pe anii 2014-2020 

 

Pe parcursul anului universitar 2015-2016 pentru studenții facultății 

BAA au fost organizate mai multe lecții ce țin de promovarea unui 

mod sănătos de viață cum ar fi:  

 Efectele unui stil de viață sedentar; 

 Alimentația sănătoasă; 
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 Consecințele consumului de alcool și tutun; 

 Profilaxia bolilor sistemului respirator. 

Un rol important în promovarea modului sănătos de viață, practicarea culturii fizice şi 

sportului îi revine Catedrei de Educație Fizică și Sport. În afară de practicarea sportului în cadrul 

orelor de Educație fizică studenții au posibilitatea să se înscrie în secțiile sportive ale catedrei 

respective. Studenții facultății BAA participă activ în grupele sportive.  

Pe parcursul anului universitar 2015-2016 au activat 8 grupe sportive pentru studenți la 

diverse probe sportive:baschet (fete, băieți), volei (fete, băieți), atletism (fete, băieți), tenis de 

masă, trântă. Profesorii facultății la fel practică cultura fizică antrenându-se in complexul 

Sportiva al ASEM în sala de forță, participând la jocurile de volei și tenis de masă.  

Anual catedra Educație Fizică și Sport organizează Academiada în care participă studenți, 

profesori și colaboratorii ASEM de la diferite facultăți. În cadrul Academiadei 2015 între 

studenți facultatea BAA s-a plasat pe locul I. 

 

Tabelul 35. Rezultatele probelor de sport între studenți la Academiada  2016 

Proba de sport Locul  Puncte 

1. Volei F III 5 

2. Volei B I 9 

3. Șah II 7 

4. Baschet I 9 

5. Badminton III 5 

6. Dame II 7 

7. Tenis B III 5 

8. Tenis F VI 2 

9. Atletism F II 7 

10. Atletism B I 9 

Total  I 65 

 

De asemenea catedra Educație Fizică și Sport organizează Academiada pentru cadrele 

didactice și colaboratorii ASEM, în care sunt propuse 5 probe: volei, badminton, joc de dame, 

tenis de masă și șah. Facultatea BAA  a participat  cu echipe la toate probe, ocupând în 

clasamentul general  locul II. 

 

Tabelul 36. Rezultatele probelor de sport între colaboratori la Academiada  2015 

 

Proba de sport Locul Puncte 

1. Volei II 7 

2. Tenis III 6 

3. Dame I 9 

4. Badminton VI 3 

5. Șah II 7 

Total  II 32 
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  Academiada  2015 

 

– studenţii și colaboratorii facultăţii Finanțe au participat activ la diverse competiţii sportive 

organizate de Catedra Educaţie Fizică și Sport din cadrul ASEM, după cum urmează:  

1. Universiada 2015 (profesorii ASEM), care s-a desfășurat în luna noiembrie 2015. 

Facultatea Contabilitate a ocupat următoarele clasamente:  

 

Premiul  Proba sportivă 

Locul I Volei  

Locul II Joc de dame 

Locul III Clasamentul general 

 

2. Spartachiada 2016 (pentru studenții ASEM), care s-a desfășurat pe parcursul lunii 

aprilie 2016, plasându-se în clasament astfel:  

3.  

Premiul  Proba sportivă 

Locul I Badminton  

Locul I Tenis de masă (fete) 

Locul II Tenis de masă (bărbați) 

Locul II Clasamentul general – Vice-Campioană 
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Strategia naţională antidrog pe anii 2011-2018 

Pentru a promova un mod sănătos de viaţă fără droguri şi alte vicii, îndrumătorii grupelor 

academice, în vederea promovării unui mod sănătos de viaţă fără droguri, au organizat discuţii cu 

studenţii facultăţii Contabilitate despre daunele și consecinţele acestui viciu; 

Discuţii tematice:  

1. „Adoptă un stil de viaţă sănătos! Începe acum!”, septembrie 2015. 

2. „Impactul alcoolului şi a drogurilor asupra sănătăţii generaţiei tinere”,  noiembrie 

2015. 

3. „Abuzul de alcool te lipseşte de control”,  februarie 2016. 

 

Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020”. 

  În această direcție au fost desfășurate mai multe activități, care au avut ca scop 

ridicarea calității procesului educaționa, consolidarea corelaţiei dintre nivelul de calificare şi 

competenţele solicitate de piaţa muncii, dezvoltarea conceptului și promovarea formelor 

alternative de învăţămînt (la distanţă). Astfel, cele mai principale acțiuni fiind elaborarea și 

aprobarea planurilor noi de studii la ciclul I Licență și ciclul II Masterat, modernizarea 

permanentă a curiculumurilor universitare din perspectiva centrării pe competenţe, pe cel ce 

învaţă şi pe necesităţile mediului economic, iar conţinuturile curriculare să asigure relevanţă 

pentru dezvoltarea şi afirmarea personală, socială şi profesională a beneficiarilor procesului 

educaţional. S-a intensificat lucrul privind elaborarea de lucrări didactice, etc.  În cadrul 

facultății Contabilitate a fost organizată și desfășurată, la 21 decembrie 2015, cu suportul Băncii 

Mondiale - Masa rotundă cu genericul „Stabilirea obiectivelor de învățare ale principalelor 

discipline din domeniul contabilității şi auditului” în cadrul căreia au fost desemnate cunoștințele 

obșinute de cadrele didactice ale facultății, partipante în cadrul Proiectului Băncii Mondiale 

STAREP. De asemenea se poate menționa eforturile depuse în cadrul Semnarelor metodice ale 

catedrelor privind actualizarea continuă a curicumulurilor unor discipline de specialitate, 

conținutul disciplinelor și compatibilitatea lor cu tendințele ACCA și practicilor europene.  De 

asemenea, pe parcursul anului s-a lucrat asupra dezvoltării, sprijinirii și motivării cadrelor. 

 

Discuţii tematice: „Activitatea instructiv-educativă a îndrumătorilor grupelor 

academice”, decembrie 2015, mai 2016”. 

În anul universitar 2015- 2016  în cadrul facultăţii BAA  o mare atenţie a fost acordată: 

 Elaborării planurilor noi de studii pentru Ciclul I. Licență    secția cu frecvență și 

frecvenţă redusă; 

 Elaborării planurilor noi de studii pentru Ciclul II.  Masterat;  

 Elaborării testelor pentru verificarea cunoştinţelor studenţilor;  

 Actualizarea curriculelor cursurilor pentru Ciclurile I și II; 

 Invitarea practicienilor pentru a ține cursuri, prezenta studii de caz studenților de la 

ciclurile Licență și Masterat; 

 Aplicării tehnologiilor informaţionale în procesul de instruire. 

Problemele perfecţionării procesului de studii sistematic au fost discutate la şedinţele 

comisiei metodice şi a consiliului facultăţii. 

 

Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020 (HG nr.920 din 

07.11.2014). 

  Cadrele didactice si-au accentuat activitățile asupra implementării triunghiului 

cunoașterii – educație-crcetare-inovare. În acest context au fost realizate cercetări pe temele de 

cercetare aprobate de catedre, incluzînd publicații științifice, conferințe științifice, colovii 

științifice, înaintarea de proiecte de cercetare bilaterale moldo-român și moldo-ucrainean.  
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Discuiţii tematice: „Posibilităţi de dezvoltare prin implicarea în diferite proiecte 

internaţionale – ERASMUS MUNDUS, ERASMUS PLUS şi altele”, martie, 2016 

 

Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova; 

Pentru a-şi menţine competitivitatea, facultatea depune eforturi în dezvoltarea de produse 

şi procese de ultimă generaţie care să avanseze spre activităţi cu o valoare adăugată înaltă. 

 

Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovații pentru 

competitivitate”; 

Conducerea facultății, precum și a ASEM depun eforturi în dezvoltarea infrastructurii de 

suport pentru activitatea inovaţională şi asigurarea condiţiilor pentru edificarea unei economii 

bazate pe cunoaştere. 

 

În cadrul ședințelor cercului științific ”Managerul de succes” a fost organizată  pe data de 

11.12.2015 masa rotundă cu genericul ” Creativitatea ca element de bază al inovațiilor în 

business”. La evenimentul au participat studenții facultății  BAA, total 63 de persoane.  

Participarea la seminar pe tematica: „Oportunităţi de dezvoltare şi promovare a afacerilor 

inovaţionale”, MoldExpo, Pavilionul Central, etaj 2, Sala de Conferinţe, 05.02.2016. Profesor 

Dorogaia Irina, Grupele BA 13A, BA 13B, BA 13C. Profesor Rău Andrei, Grupele BA 134, BA 

135.  

Participarea la seminarul „Imaginea ca element de promovare a afacerii”în cadrul 

evenimentului naţional „Fabricat în Moldova” 04.02.2016, MOLDEXPO, Pavilionul Central, 

etaj 2, Sala de Conferinţe. În cadrul seminarului studenţii s-au familiarizat cu conceptul de 

imagine ca modalitate de promovare a unei afaceri şi însemnătatea imaginii pentru afacerile 

particulare şi pentru imaginea ţării în general. 

 
 

Strategia națională de prevenire și combatere a corupției; 

 În contextul acestei strategii se realizează mai multe măsuri: funcţionarea auditului 

intern, prevenirea riscurilor de corupţie, respectarea principiilor de integritate academică, 

evitarea conflictelor de interese şi tratarea unor astfel de conflicte apărute, declararea intereselor 

personale. 

 

Discuţii tematice: „Fenomenul corupţiei şi contracararea acestuia”, septembrie 2015, mai 2016 

 

Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei 

 
 În cadrul Facultății Business și Administrarea Afacerilor au fost realizate mai multe acțiuni 

de sensibilizare a studenților și profesorilor  asupra fenomenului corupţiei, printre care: 

 Organizarea de către curatorii a unor ședințe cu grupele academice  și informarea studenților 

privind prevederile Codului de etică universitară ASEM,  inclusiv capitolul 19. Prevenirea și 

combaterea corupției  -  perioada 1- 10 septembrie 2015. 

 9 decembrie 2016,  în Ziua internațională anticorupție pe pagina Facebook al facultății a 

fost lansat un mesaj anticorupție. Impactul postării fiind d de 1044 persoane. 
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În scopul contracarării acțiunilor de fraudare și în scopul organizării adecvate a 

examenelor de absolvire, studenții și profesorii facultății au fost informați cu referire la 

interzicerea colectării mijloacelor bănești în scopul organizării examenelor de absolvire, sesiunea 

2016 – mai 2016. 

 
Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020”; 

  În această direcție se depune efort în creşterea gradului de alfabetizare digitală, 

dezvoltare a competenţelor digitale, pentru ca absolvenţii să posede competenţe digitale pentru a 

activa într-o societate informaţională.  

În anul universitar 2015-2016, profesorii facultății BAA au dezvoltat  cca. 20 de cursuri  

în format electronic,  folosind Sistemul informatic CMS/VLE MOODLE. Studenții beneficiază 

de materiale metodice  la cursul on-line și sunt pot atât să-si evalueze singuri cunoștințele, cât și  

să fie  evaluați on-line, în special în cazul testelor. 

 

 

Strategia naţională de sănătate publică pe anii 2014-2020: 

Discuţii tematice:  

1. „Igiena muncii”, 09 septembrie 2015; 

2. „Rolul sportului şi modului activ de viaţă în viaţa tineretului modern”, octombrie 2015; 

3. „Sănătatea ta e în mâinile tale. Calitatea produselor pe care le consumăm”, noiembrie, 

2015; 

4. „Fericirea se naşte din sănătate”,  05 noiembrie 2015. 

5. „Educaţia tinerei generaţii pentru un mod sănătos de viaţă”, noiembrie 2015. 

6. „Mergi prin Moldova pe jos şi vei fi sănătos”, decembrie, 2015. 

7. „Alimentaţie corectă pentru sănătate perfectă”, februarie 2016. 
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Programul naţional privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016: 
Discuţii tematice: „Plămân curat fără de fumat”, februarie 2016. 

 

Programul naţional de profilaxie şi control a infecţiei HIV/SIDA şi ITS pe anii 2007-2015: 

Discuţii tematice: „O generaţie fără SIDA începe cu mine!”, noiembrie 2015. 

 

Programul naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2007-2015 

1. Dezbateri: „Egalitatea de gen, mit sau realitate”, noiembrie, decembrie 2015.  

2. Masa rotundă: Egalitatea de gen, bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen, 

drepturile omului ale femeii Decembrie 2015, catedra FA; 

3. Colocviul ştiinţifico-practic regional: Bunele practici de promovare a bugetării 

sensibile la dimensiunea de gen în curricula academică, aprilie 2016, catedra FA. 

 

Politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015  

Discuţii tematice: 

1. „Prin cunoştinţe dobândim avere”, septembrie 2015, 

2. „Procesul căutării unui post, metode moderne de angajare în câmpul muncii, abilităţi, 

priceperi; pregătirea dosarului de angajare (CV, scrisoare de intenţii); simularea interviului de 

angajare”, 19.10.2015 – 02.11.2015, 

3. „Aşteptări şi realităţi vizavi de studiile la ASEM şi concordanţa lor cu piaţa muncii 

din ţară şi de peste hotare. Problemele şomerului cu studii superioare”, 13 octombrie 2015, 

4. „Problema şomajului pentru tineret în zilele noastre”, 09 noiembrie 2015, 

5. Posibilităţi de angajare a absolvenţilor facultăţii „Finanţe” în câmpul muncii”, 

februarie 2016, 

6. „Dezvoltarea spiritului antreprenorial la tineri”, mai 2016. 

 

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” și ”Merceologie și comerț” prevăd studierea cursului “Bazele antreprenorialului”. În 

anul curent cca. 450 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: 

-  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 2016. Aprilie – mai 2016; 

- Proiectul  „Crearea oportunităților ocupaționale prin susținerea tinerilor din Zona de 

securitate în inițierea unei afaceri”, Programul „Susținerea Măsurilor de Promovare a 

Încrederii” – contractor  Business Consulting Institute (BCI). Octombrie – decembrie 2015. 
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Programul naţional de reabilitare şi integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi  

 

Profesorii din cadrul facultății BAA promovează percepţia pozitivă ale persoanelor cu 

dizabilități, cultivă  atitudinea respectuoasă faţă de persoanele date. 

În cadrul facultății BAA își fac studiile 11 persoane cu dizabilități, inclusiv 1 persoană  

cu mobilitate redusă, grad de invaliditate I. Pe parcursul anului au fost întreprinse măsuri pentru 

a facilita accesul persoanelor cu dizabilități, în egală măsură cu alte persoane, în sălile de studii. 

De asemenea, studenții cu dizabilitate severă și accentuată, conform Regulamentului cu 

privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în ASEM,  își  fac studiile la 

locurile cu finanțare bugetară. 

 

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 (16 – 21 noiembrie 2015) au  a 

fost lansat proiectul ”Academia Start-up” au participat peste 200 de studenți, care au avut 

posibilitatea să înveţe din experienţa întreprinzătorilor de succes.  

Un alt proiect realizat este concursul economic “Azi student, mâine antreprenor”. În anul 

universitar 2015-2016 a fost organizat a 8-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, Trimetrica SRL 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. 

 

1. Masa rotundă „26 septembrie - Ziua Limbilor Europene” (în limba franceză), 26 

septembrie 2015. 

2. Vizite tematice: Sala de lectură „P. Bran” - Colecţia în limbi străine; Salonul de Carte 

„STUDIUM”, expoziţia „Învăţământul şi cercetarea economică în publicaţiile autorilor ASEM”; 

expoziţia de publicaţii ,,Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”. 

3. Manifestare dedicată Zilei profesionale a lucrătorului din învăţământ, 5 octombrie 

2015. 

4. Manifestare consacrată Zilei Internaţionale a Studentului, 17 noiembrie 2015. 

5. Masa rotundă ,,Aspecte şi tendinţe socio-economice în lumea contemporană” , 07 

noiembrie 2015.  

6. Masă rotundă: ”Viaţa prin prisma evenimentelor actuale în viziunea tinerilor” 09 

noiembrie 2015 CSFF; 

7. Stand ”Părerea ta contează” 09 noiembrie 2015 CSFF; 

8. Concurs creativ ”Viva Student” 09 noiembrie 2015 CSFF; 

9. Manifestare cu genericul ,,St. Valentine’s Day”, februarie, 2016. 

10. Manifestare cu genericul „Dragobetele – sărbătoarea dragostei la moldovenii de altă-

dată”, 23 februarie 2016.  

11. Vizite la expoziţia ,,În lumea monedelor” din Cabinetul numismatic al ASEM. 

12. Masa rotundă „O carte recent citită” şi un recital de poezie”, 22 martie 2016 . 

13. Sesiune de comunicări ,,Dimensiuni francofone”/„Dimensions francophones”, 24 

martie2016. 

http://www.facebook.com/
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14. Concursul posterelor cu genericul „Dimensions francophones/ Dimensiuni 

francofone”, 24 martie 2016. 

15. Workshop „Prin formare multiculturală către ONU”, 12 aprilie 2016.  

16. Conferinţa studenţească „Provocările lumii contemporane sub aspect cultural, social 

şi economic”, 21 aprilie 2016. 

17. Dezbateri „Subcultura studenţească – parte a culturii corporative academice”, 08 mai 

2016. 

 

 

Planul de acţiuni urgente în domeniul demografic: 
Discuţii tematice: 

1. „Familia – valoare supremă”, mai 2016.  

2. „Cauzele migrării tineretului din ţară: metode de ameliorare a situaţiei”, mai 2016. 

3. ”Angajamentul civic al tinerilor”, 16 mai 2016. 

4. „Violenţa – factor negativ în societate”, 5 mai 2016. 

 

Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020” 

 

În anul universitar 2015-2016 au fost 

revăzute planurile  de învățământ și  curriculile 

universitare la ciclul I. Licență specialitatea: 

821.1 Turism și 2 programe la  ciclul II. 

Masterat: Gestiunea și dezvoltarea turismului și 

Gestiunea hotelieră. 

De asemenea pe parcursului universitar au 

fost realizate mia multe activități printre care: 

28.09.2015 - organizarea unei prelegeri dedicate 

Zilei Mondiale a Turismului. În cadrul prelegerii 

dr., conf. univ. Roman Livandovschi le-a 

prezentat studenţilor informaţii privind 

semnificaţia zilei mondiale a turismului şi 

implicaţiile turismului asupra vieţii economice şi 

sociale ale populaţiei pe plan mondial şi naţional. S-a prezentat situaţia actuală a industriei 

turismului din Republica Moldova şi necesitatea implicării studenţilor specialităţii Turism în 

acest domeniu ca viitori specialişti. 

07.04.2016 - Participarea la expoziţia internaţională specializată de turism, agrement şi 

hoteluri „Tourism. Leisure. Hotels 2016”, MOLDEXPO. În cadrul expoziţiei specializate 

studenţii au luat cunoştinţă de oferta turistică naţională şi internaţională existentă. Au avut ocazia 

să discute cu profesioniştii din domeniul turismului, inclusiv cu foştii absolvenţi ai catedrei 

„Turism şi servicii hoteliere”, care actualmente activează în industria turistică. 

 
 

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:   

Desemnarea  a 2 cei mai buni studenți de la specialitatea Managementul proprietății 

intelectuale pentru Bursa de merit AGEPI. 

6  studenți  au avut posibilitatea să-și desfășoare stagiul de practică în cadrul Agenției de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Stagiarii au fost familiarizați cu domeniile de 
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activitate ale instituției, inclusiv cu procedurile de depunere și examinare a cererilor, cu 

activitatea normativ-legislativă în domeniul proprietății intelectuale, cu aspectele privind 

protecția drepturilor de autor și conexe în Republica Moldova etc., fapt ce le-a permis ca 

noțiunile teoretice dobândite în timpul orelor de curs să fie aplicate cât mai eficient. De 

asemenea, împreună cu specialiștii și juriștii AGEPI, studenții au participat la mai multe 

evenimente desfășurate în cadrul Agenției. 

8 februarie  2016  -  întâlnire studenților specialității MPI (gr. MPI 131, 141, 151)  cu 

directorul general AGEPI – dl. Octavia Apostol, informarea acestora despre AGEPI, importanţa 

protecției proprietăţii intelectuale. 

21 martie  - organizarea în colaborare cu AGEPI a unei lecţii publice privind  

Oportunităţile oferite de bază de date AGEPI, inclusiv utilizarea informaţiilor din  Panorama 

de brevet.  

23 aprilie, Concursul economic „Azi student, mâine antreprenor”, ed. a VIII-a, 

acțiunea a făcut parte din programul de manifestări dedicate Zilei Mondiale a Proprietății 

Intelectuale - 2016. Tema  ediției a fost: „Ideii de afaceri valorificând spațiul virtual”. 

24 aprilie, cu suportul AGEPI în cadrul Simpozionului Tinerilor cercetători și-a desfășurat 

lucrările  secțiunea "CREATIVITATE, INOVAŢIE ŞI PROTECŢIA PROPRIETĂŢII 

INTELECTUALE". 

 
X. ACTIVITATEA DE CERCETARE-INOVARE 

10.1. Programe/proiecte de cercetare 

 

În anul universitar 2015-2016, 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 2015 - 2016, activitatea de cercetare ştiinţifică 

executată în cadrul ASEM va fi prezentată pe profilurile științifice. 

 

PROFIL 

 

„INFORMATICĂ, STATISTICĂ ȘI CIBERNETICĂ ECONOMICĂ” 

Coordonator  

Prof.univ.  Ion Bolun  

 

Proiecte de cercetare ştiinţifică 

A. 

 

1. Proiectul 11.817.08.35A “Analiza şi prognozarea  indicatorilor macroeconomici ai 

Republicii Moldova” (în colaborare cu IEFS al ASM). 
 

Conducătorul proiectului – Toacă Zinovia.  

Durata proiectului – 2015-2018.  

Obiectivele generale ale proiectului: Elaborarea unui model macroeconometric trimestrial de 

prognoză; evaluarea şi testarea acestuia; adaptarea modelului macroeconometric  de prognoză  pe 

termen mediu la condiţiile contemporane ale economiei naţionale a Republicii Moldova; punerea 

în aplicare a modelului macroeconometric trimestrial şi elaborarea pe baza acestuia a 

prognozelor infraanuale privind evoluţia indicatorilor macroeconomici principali; elaborarea, pe 

baza modelelor econometrice, a scenariilor de prognoză a dezvoltării social-economice a 

Republicii Moldova pe termen mediu (2015-2021).  

Rezumatul rezultatelor obţinute: Acumularea şi studierea surselor ştiinţifice şi 

informaţionale; Analiza indicatorilor macroeconomici privind dezvoltarea economiei naţionale; 
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Elaborarea prognozelor  macroeconomice pe termen mediu. Elaborarea modelului 

macroeconometric trimestrial pentru prognozarea PUB-ului.  
Impactul ştiinţific, economic, social: Rezultatele cercetării pot fi utile pentru fundamentarea 

direcţiilor prioritare de dezvoltare a economiei Republicii Moldova. Prezintă interes practic pentru 

economiştii de toate nivelurile, inclusiv Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor. 

 

B. 
Fişa proiectului din cadrul Programului de stat 

I. Codul şi denumirea proiectului  

Proiectul 15.858.0604A „Indicatori  statistici şi modele econometrice de 

evaluare  a  securităţii economice  în  contextul  integrării 

Republicii Moldova  în  Uniunea Europeană” 

II. Denumirea Programului de stat, Denumirea direcţiei strategice 

Securitatea economică în contextul integrării regionale şi europene a Republicii Moldova 

III. Obiectivele proiectului  

Managementul competitivităţii economiei naţionale în contextul globalizării 

IV. Termenul executării  

01.05.2015 – 31.12.2016 

V. Volumul total planificat al finanţării 

(mii lei) 

VI. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată  (mii lei) Executată (mii lei) 

120 mii lei  

VII. Volumul cofinanţării (mii lei) 

24,0 mii lei 

VIII. Organizaţiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.) 

Academia de Studii Economice a Moldovei, Centrului de studii matematice, statistice şi 

econometrice 

IX. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1  Pârţachi Ion, Cercetător ştiinţific principal 

2 Gârlă Eugeniu, Cercetător ştiinţific principal, executor responsabil 

3 Secrieru Angela, Cercetător ştiinţific principal 

4 Rusu Viorica, Cercetător ştiinţific principal 

5 Şişcan Natalia, Cercetător ştiinţific 

X. Sumarul activităţilor realizate pînă în prezent 

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului  

1. Documentarea şi elaborarea unei 

sinteze pe tema analizei cantitative şi 

calitative a indicatorilor statistici    

Analiză comparativă cu ţările CSI şi ale Uniunii 

Europene în baza analizei seriilor cronologice. 
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privind    măsurarea securităţii 

economice a Republicii Moldova şi a 

impactului acesteia asupra mediului 

economic si social, plecând de la 

experienţa pe plan mondial in 

domeniu   

 Analiza cantitativă şi calitativă şi 

determinarea factorilor calitativi şi 

cantitativi pentru analiza securităţii 

economice  a Republicii Moldova 

Pornind de la evaluarea directă a fost elaborat 

sistemul de indicatori ai securităţii economice a 

Republicii Moldova. Sistemul include 9 

componente ale securităţii economice a statului, 

în special: componenta economică generală 

(macroeconomică),  de activitate  productivă,  

investiţională  şi inovaţională,  cea a economiei  

externe, socială, demografică, financiară (care la 

rândul său include securitatea bugetară, monetar-

creditară,  valutară, fiscală,  bancară), energetică 

şi alimentară. Având în vedere dificultăţile 

problemei directe de evaluare a 

securităţii/insecurităţii economice, implicit al 

pragului securităţii/insecurităţii economice, în 

speţă imposibilitatea descrierii analitice a unui 

criteriu integral, alcătuit dintr-un set de 

indicatori caracterizanţi ai măsurii 

securităţii/insecurităţii economice  a fost propusă 

o cale indirectă – anume considerarea riscului 

sistemic drept măsură a evaluării. Astfel, 

pornind de la o nouă abordare şi având în vedere 

componentele riscului sistemic specific 

stabilităţii financiare: sector bancar, sector 

corporativ, sector public, volum de credite, 

indice al  activităţii economice în proiect s-a 

arătat că riscul sistemic poate servi reuşit la 

măsurarea pragului securităţii/insecurităţii 

economice. 
 

XI. Sumarul activităţilor proiectului realizate în perioada evaluată  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului  

  

1.   

 

XII.  

Problema de evaluare a securităţii/insecurităţii economice, interpretarea economică şi măsurarea 

pragului constituie o problemă aparte, nerezolvată încă complet. Autorii consideră însă că riscul 

sistemic poate servi nemijlocit drept măsură a evaluării pragului securităţii/insecurităţii 

economice. Construirea vectorului pragului din componentele: sectorul bancar, sectorul 

corporativ, sectorul public, volumul de credite şi indicele activităţii economice definesc suficient 

de bine riscurile, deci şi pragul securităţii/insecurităţii. Mai precis şocurile, magnitudinea acestora 

din sectoarele menţionate contractă substanţial economia entităţii şi per ansamblu se multiplică, 

determină declinul care duce spre riscuri foarte mari, culminând cu o insecuritate economică de 
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proporţii.  

 

C. 
Fişa proiectului de transfer tehnologic 

I. Denumirea proiectului 

Incubatorul inovațional IT4BA (Information Technologes for Business Application) 

II. Volumul finanţării  

Suma totala  757 mii lei: ASEM – 413.200 lei, Buget, prin Academia de Stiinta 343.800 lei 

 

III. Informaţie privind cofinanţatorii  

ASEM – 413.200 lei 

IV. Scopul major al proiectului de transfer tehnologic  

În contextul societăţii informaţionale, asistăm la o creștere spectaculoasă a rolului  tehnologilor 

informaționale și de comunicații în procesul de dezvoltare economică, care reprezintă un factor 

decisiv în dezvoltarea entităților economice moderne și fiabile. 

Incubatorul își propune să presteze asistență practică și metodică studenților, masteranzilor, 

doctoranzilor și tinerilor specialiști în vederea creării start-upurilor inovative care vor contribui 

la creșterea competitivității RM. 

Susţinerea rezidenților la etapa iniţială a activităţii se va materializa în prestarea serviciilor de 

locaţiune, consulting, de marketing, de contabilitate, de evaluare şi promovare a activității 

rezidenților, asistență în brevetarea obiectelor de proprietate intelectuală, servicii 

informaționale şi juridice, precum şi alte servicii care vor facilita activitatea potențialilor 

rezidenţi în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova 
 

V. Gradul de realizare a obiectivelor proiectului de transfer tehnologic pentru întreaga perioadă   

1) Au fost lansat la data  17 august 2015.  

2) Spatii sunt in procesul de reparatie 

3) Este format un loc rezidential 

4) Sunt organizate 6 treininguri, seminare, seminare  

 

VI. Gradul de realizare a obiectivelor proiectului de transfer tehnologic pentru perioada raportată  

 

VII. Realizări concrete în cadrul proiectului de transfer tehnologic pe întreaga durată de implementare a 

proiectului  

Produsele sau serviciile noi obţinute în baza 

proceselor tehnologiile şi/sau procedeelor noi 

elaborate, dezvoltate sau îmbunătăţite în cadrul 

proiectelor de transfer tehnologic 

Volumul finanţării de la bugetul de stat/cofinanţarea în 

bani sau bunuri şi servicii 

  

 

 

VIII. Realizări concrete în cadrul proiectului de transfer tehnologic pentru perioada raportată  
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Produsele sau serviciile noi obţinute în baza 

proceselor tehnologiile şi/sau procedeelor noi 

elaborate, dezvoltate sau îmbunătăţite în cadrul 

proiectelor de transfer tehnologic 

Volumul finanţării de la bugetul de stat/cofinanţarea în 

bani sau bunuri şi servicii 

IX. Continuitatea proiectului  

Produse şi/sau servicii noi lansate pe piaţă, perioada estimată de viaţă a produselor şi/sau serviciilor şi cota din 

preţul de comercializare care va fi transferată pentru restituirea mijloacelor proiectelor de transfer tehnologic 

finanţate din bugetul de stat pentru elaborarea acestora 

 

D. 
Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

15.817.06.30A Monitorizarea competitivității economice a Republicii Moldova în context 

regional și mondial și direcții de ameliorare  și dezvoltare din perspectiva implementării 

Acordului de asociere cu Uniunea Europeană 

II. Obiectivele proiectului  

elaborarea şi testarea unui model de determinare a nivelului competitivităţii globale a  

economiei naţionale 

III. Termenul executării 

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

300,0 (mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată 300,0 ( mii lei) Executată 300,0 ( mii lei) 

VI. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1.  Belostecinic Grigore, director de proiect 

2.  Guțu Corneliu, consultant științific 

3.  Cotelnic Ala, cercetător științific principal 

4.  Feuraș Eugenia, cercetător științific coordonator 

5.  Savciuc Oxana, cercetător științific coordonator 

6.  Hârbu Eduard, cercetător științific coordonator 

7.  Gârlă Eugeniu, cercetător științific coordonator 

8.  Grosu Vladimir, cercetător științific 

9.  Bragoi Diana, cercetător științific 

10.  Guțu Nadejda, economist 
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11.  Savciuc Alina, laborantă 

 

VII. Sumarul activităţilor proiectului  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului  

  

1.   

Elaborarea bazei informaţională de 

date pentru evaluarea calitativă şi 

cantitativă a nivelului 

competitivităţii Republicii Moldova.  

 

Evaluarea Indicelui Global al Competitivităţii a 

Republicii Moldova, avantajele şi dezavantajele 

competitive  în context regional şi global în anul 2015 

R. Moldova 

 

 

PROFIL 

„INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI POLITICI SOCIALE” 

Coordonator Profil: prof. univ.,  

dr.hab. Boris Chistruga 

 

Proiecte instituţionale de cercetare 

Denumire Studiul impactului activității economice a Regiunii de Dezvoltare economică 

Centru (bazinul r. Răut – arie pilot) în scopul protejării potențialului natural 

pentru asigurarea dezvoltării durabile 

Termenul 

executării 

2015-2018 

Instituție AŞM 

Conducător C. Bulimaga, dr.hab. prof. univ. 

Executori Hachi Mihai, Bacal Petru 

Obiective 

generale 

Crearea bazei de date privind impactul socio-economic asupra mediului, 

legislația de mediu și elaborarea metodologiei evaluării impactului activităților 

economice asupra mediului pentru Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii 

Moldova  

Obiective pentru anul 2015 

1. Actualizarea bazei de date privind componenta socială cu relevanță asupra 

temei de cercetare (la nivel de localități). 

2. Cercetarea experienței internaționale privind elaborarea și aplicarea 

metodologiei de evaluare a impactului antropic asupra mediului. 

3. Identificarea indicatorilor relevanți de impact social și economic asupra 

mediului.  

4. Elaborarea conceptului și metodologiei atlasului Regiunii de Dezvoltare 

Centru (componenta socio-demografică). 

5. Colaborarea în elaborarea unei monografii colective cu referire la elementele 

de stare a populaţiei. 

Rezumatul 

rezultatelor 

ştiinţifice 

 A fost completată baza de date cu privire la dinamica populației în aspect 

regional (la nivel de structuri teritoriale primare); 

 A fost publicate în varianta electronică paşaportul digital al localităţilor R. 

Moldova și barometrul demografic (pe situl ADR Centru). 

 A fost elaborat conceptul atlasului regional (componenta socială). 
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Proiecte din cadrul Programului de stat 

Cifru  528441-LLP-2012-MD-AJM-XA  

Denumire Stimularea cunoaşterii integrării europene prin cercetare, informare şi 

comunicare 

Termenul 

executării 

2013-2015 

Beneficiar Programul Jean Monnet al Uniunii Europene 

Conducător Cucerescu Vasile 

Executanţi Hachi Mihai, Violeta Melnic, Carolina Dodu-Savca, Ion Buruiană 

Obiective 

generale 

Crearea unei platforme de comunicare şi informare europeană 

Coordonatorul  Centrului European de Studii Economice 

Rezumatul 

rezultatelor 

ştiinţifice  

Obiectivul de bază a acestui proiect constă în formarea unei platforme 

electronice de comunicare şi informare cu tematică europeană. În acest context 

membrii proiectului au reuşit să creeze un site în care sunt plasate materiale cu 

tematică europeană cu referire la R. Moldova. S-a reuşit de asemenea editarea 

unei reviste electronice „Studii europene” şi două buletine semestriale.  

http://www.studiieu.org/files/publications/E-institute_newsletter_nr.1.pdf 

http://www.studiieu.org/files/publications/SE%201-2013.pdf 

http://www.studiieu.org/files/publications/E-institute_newsletter_nr.2.pdf 

Prin intermediul acestui site s-au creat 4 centre de studii europene: centrul 

european de studii juridice, economice, pentru drepturile omului şi de dialog 

intercultural. 

 

Proiecte de transfer tehnologic 

Cifru Proiect al Agenţiei Cehe pentru Dezvoltare (CzDA): 

CzDA 03/2015/04 

Denumire Suport pentru dezvoltarea statisticii populaţiei şi demografiei în Moldova 

(POSTDEMO – Population statistics and demography in Moldova) 

Termenul 

executării 

Iniţial: 11/2013-12/2015 

Prelungire: 2016-2017 

Beneficiar Biroul Naţional de Statistică, 

Centrul Naţional de Management în Sănătate, 

Centrul de Studii Demografice al Institutului Naţional de Cercetări Economice 

ASEM, USM, Univ. Taras Shevchenko din Tiraspol 

Conducător RNDr. Tomáš Kučera, CSc. (Cehia) 

Executanţi Deţinătorul proiectului: 

Universitatea Charles din Praga, Facultatea de Ştiinţe, 

Departamentul de Demografie şi Geodemografie 

contact person:  

Organizaţii Partenere în Moldova: 

Centrul de Studii Demografice al Institutului Naţional de Cercetări Economice; 

Biroul Naţional de Statistică; 

ASEM, Catedra de Gândire Economică, Demografie, Geoeconomie 

http://www.studiieu.org/files/publications/E-institute_newsletter_nr.1.pdf
http://www.studiieu.org/files/publications/SE%201-2013.pdf
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dr. hab., prof. univ. C. Matei, dr., conf. V. Sainsus, dr., conf. E. Benea-Popuşoi; 

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială; 

Universitatea Taras Shevchenko din or. Tiraspol 

Commisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare din cadrul Guvernului R. 

Moldova, Secretariatul Comisiei: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 

Centrul Naţional de Management în Sănătate 

Obiective 

generale 

Sporirea eficienţei gestionării şi planificării în domeniul dezvoltării sociale prin 

susţinerea unui sistem complet funcţional de colectare, generare şi diseminare a  

informaţiei relevante cu privire la dezvoltarea populaţiei în Republica Moldova 

Rezumatul 

rezultatelor 

ştiinţifice 

   - 

(Proiect de transfer tehnologic în cadrul cooperării în domeniul dezvoltării) 

 

 

Proiecte internaţionale 

Cifru 553317-EPP-1-2014-1-MD-EPPJMO-MODULE 

Denumire EU Economy issues and relations between EU and Republic of Moldova / 

EUREM 

Termenul 

executării 

2014-2017 

Beneficiar ASEM 

Conducător Rodica Crudu, dr., conf univ. 

Executanţi Boris Chistruga, dr. hab., prof. univ 

Maria Chișcă, drd., lect. univ., Victoria Brașovschi-Velenciuc, drd., lect. univ., 

Obiective 

generale 

1. Promovarea excelenţei în predare în domeniul Studiilor Europene; 

2. Diseminarea informaţiei în domeniul integrării UE prin intermediul metodelor 

interactive de predare a cursului, oferirea accesului la resurse educaţionale, 

organizarea de mese rotunde, work-shop-uri şi conferinţe; 

3. Asigurarea studenților şi tinerilor profesionişti cu cunoştinţe aprofundate pe 

diverse subiecte în domeniul integrării economice Europene; 

4. Crearea şi perfecţionarea continuă a potenţialului analitic, de cercetare şi de 

predare în domeniul integrării Europene; 

5. Promovarea dialogului dintre mediul academic și factorii de decizie, în 

vederea consolidării guvernanței politicilor UE. 

 Rezumatul 

rezultatelor 

ştiinţifice 

 

 Elaborarea manualului: Integrarea Economică și Economia Uniunii Europene; 

 Publicarea diferitelor articole științifice (a se vedea lista publicațiilor membrilor 

echipei proiectului EUREM) 

 S-a creat școala de primăvară “Integrarea Europeană și Economia UE” 

 

Cifru 544521-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES 

Denumire Reţea de absolvenţi antreprenori/Entrepreneur alumni network 

Termenul 

executării 

iunie 2014 – mai 2017 

Beneficiar ASEM 

Conducător Corneliu Gutu 

Executanţi Gerhard Ohrband 

Obiective a) de a crea la universitățile participante unități sau asociații legate de 
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generale antreprenoriat 

b) de a crea rețele antreprenoriale internaționale ale universităților, 

experților, partenerilor de cooperare externă, companiilor și 

antreprenorilor 

c) de a reduce șomajul între absolvenți prin promovarea fondatorilor tineri de 

întreprinderi și prin crearea de locuri internaționale de muncă și prin 

practici în companii nou-create 

d) de a promova o implicare activă la absolvenți și de a servi drept model 

pentru alte asociații de absolvenți 

e) de a crea structuri pentru obținerea finanțărilor (la sfîrșitul proiectului 

EANET fiecare instituție de învățământ superior ar trebui să fie 

independent financiar). 

Rezumatul 

rezultatelor 

ştiinţifice 

Proiectul EANET va promova activități antreprenoriale în cadrul absolvenților 

universităților din țările participante. La fiecare universitatea se fondează o 

asociație a absolvenților antreprenor, cu opțiunea de a crea structuri naționale 

și regionale, care să permită schimbul de contacte, experiențe și oportunități 

de afacere. De la astfel de asociații deja existente în Amsterdam, Țările de Jos, 

și Berlin, Germania, se preconizează un transfer de deprinderi, astfel încât și 

țările beneficiare să aibă centre similare funcționale, care ulterior să genereze 

și propriile fonduri pentru activitățile lor. 

 

Denumire Analiza sectoarelor economice pentru a identifica obstacole majore privind 

concurența 

Termenul 

executării 

2015 

Beneficiar World Bank ECA Trust FUND TF 16060 

Conducător Ciprian PILAN 

Executanţi Dodu-Gugea Larisa 

Obiective 

generale 

Obiectivul de bază: Prioritizarea sectoarelor și/sau piețele economiei Republicii 

Moldova în care sunt prezente obstacole majore în calea concurenței și unde 

eforturile de a elimina practicile anti-concurențiale ar putea avea impact 

potențial semnificativ asupra condițiilor de concurență în aceste sectoare și 

asupra economiei globale a R. Moldova. 

Determinarea indicatorilor de prioritizare prin  

 Revizuirea teoriilor de prejudiciu concurențial (putere de piață unilaterală, 

barierele la intrare și extindere, comportamentul coordonat de către firme, 

relație verticală, etc)  

 Determinarea indicatorilor relevanți pornind de la teoriile de prejudiciu 

concurențial, respectiv  

 Stabilirea relației între indicatorii selectați și concurența libera, 

nedistorsionată pe piață. 

Rezumatul 

rezultatelor 

ştiinţifice 

 

 

 Identificarea criteriilor de evaluare și prioritizare a sectoarelor și/sau piețelor 

economice din punct de vedere al concurenței; 

 Efectuarea unei evaluări preliminare a sectoarelor și/sau piețelor pe baza 

criteriilor identificate, pentru a le identifica pe cele care ar trebui să fie punctul 

central al unei evaluări profunde a concurenței, într-o etapă ulterioară; 

 Realizarea unui eveniment de promovare a culturii concurenței cu scopul de a 

împărtăși studii de caz cu privire la efectele eliminării barierelor din calea 
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concurenței în sectoarele și/sau piețele de mare importanță din țările europene 

și non-europene. 

 

Denumire Planul de management al bazinului hidrografic Prut. Capitolul „Analiza 

economică a utilizării apei”. 

Termenul 

executării 

2014-2015 

Beneficiar Ministerul Mediului 

Conducător Iurie Bejan, Vice-Director, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM 

Executanţi Bejan I., Boboc N., Bacal P., Jeleapov A., Angheluţă V.  

Obiective 

generale 

1. Diagnoza situației ecologice și soci-economice a bazinului hidrografic Prut 

2. Delinierea corpurilor de apă și determinarea stării acestora 

3. Analiza economică a utilizării apelor 

4. Identificarea obiectivelor prioritare de ameliorare a stării corpurilor de apă 

5. Elaborarea Programului de Măsuri al Planului de management al bazinului 

hidrografic Prut 

6. Elaborarea Planului de management al bazinului hidrografic Prut. 

7. Consultările publice a Planului  

8. Ajustarea și publicarea Planului de management al bazinului Prut 

Rezumatul 

rezultatelor 

ştiinţifice 

Toate etapele menționate au fost realizate 

În prezent Planul se află în proces de aprobare la Ministerul Mediului 

 

Denumire Strengthening capacities to undertake Environmental Fiscal Reform to meet 

national and global environmental priorities. Compartimentul „Taxele pentru 

utilizarea resurselor naturale”. 

Termenul 

executării 

2015 

Beneficiar PNUD Moldova, Ministerul Mediului 

Conducător Alina Jijie 

Executanţi Bacal Petru  

Obiective 

generale 
 Elaborarea metodologiei de evaluare a taxelor pentru resursele naturale 

 Studiul diagnostic al sistemului actual de taxare a resurselor naturale 

 Identificarea problemelor principale și a oportunităților 

 Analiza cadrului legal și a procedurilor de aplicare și administrare a taxelor 

pentru utilizarea resurselor naturale 

 Elaborarea și evaluarea recomandărilor și amedamentelor legislative de 

reformare a taxelor pentru utilizarea resurselor naturale 

 Elaborarea și prezentarea Planului de Acțiuni privind reformarea taxelor 

pentru utilizarea resurselor naturale 

Rezumatul 

rezultatelor 

ştiinţifice 

 Analiza sistemului actual de taxare a resurselor naturale 

 Identificarea problemelor principale privind metodologia de calcul și 

aplicare a taxelor pentru utilizarea resurselor naturale 

 Analiza procedurilor de administrare a texelor respective și folosire a 

încasărilor acestora.  

 Elaborarea recomandărilor de reformare a taxelor pentru utilizarea 

resurselor naturale, inclusiv a propunerilor de amendamente legislative la 

Titlul VIII al Codului Fiscal și Codul Contravențional.  

 Elaborarea și prezentarea Planului de Acțiuni privind reformarea taxelor 

pentru utilizarea resurselor naturale  
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Denumire Bugetarea sensibilă la gen. 

Termenul 

executării 

iunie 2015 – noiembrie 2016 

Beneficiar United Nations Women, Republica Moldova 

Conducător  

Executanţi V. Sainsus. 

Obiective 

generale 
 Introducerea cursului Bugetarea sensibilă la gen în cadrul specializărilor 

tangente de la master. Elaborarea cursului, manualului și a suportului de curs. 

Rezumatul 

rezultatelor 

ştiinţifice 

  

 

PROFIL  

„ECONOMIE FUNDAMENTALĂ ŞI APLICATIVĂ”  

 

Coordonator de profil,  

doctor habilitat, profesor universitar _______________ Eugenia FEURAŞ  

 Proiect de cercetare din cadrul programelor de stat  

Denumirea 

proiectului/ temei de 

iniţiativă 

15.817.06.04.A 

 ANALIZA ŞI PROGNOZAREA INDICATORILOR MACROECONOMICI AI 

REPUBLICII MOLDOVA 

Compartimentul: ELABORAREA  BALANŢELOR  INTERRAMURALE  

NATURAL-VALORICE  ÎN CORESPUNDERE CU SISTEMUL CONTURILOR 

NAȚIONALE 

Termenul executării 02.01.2015-30.12.2017 

Volumul finanţării --- 

Beneficiarul Ministerului Economiei al Republicii Moldova 

Conducătorul conf.univ. TOACĂ Z. 

Executanţii conf.univ. TOACĂ Z. 

conf. GANCIUCOV V. 

GUTIUM Tatiana 

CEBAN A.  

ş.a.  

Obiectivele generale Scopul principal al cercetării constă în perfecţionarea, modificarea şi 

adaptarea modelului economico-matematice pentru elaborarea balanțelor  

interramurale natural-valorice (BNV) de prognoze la condiţiile economiei 

naţionale a Republicii Moldova (RM) şi utilizarea acestora în vederea simulării 

dezvoltării economiei în concordanţă cu scopurile social-economice prioritare 

ale RM pe termen scurt şi mediu pentru prognozarea indicatorilor 

macroeconomici. 

Obiectul cercetărilor - proporţiile interramurale ale economiei 

Republicii Moldova; cererea şi oferta principalelor tipuri de producţie. 

Scopurile cercetărilor: 

 Adaptarea modelului economico-matematic pentru elaborarea balanțelor 

interramurale  natural-valorice (BNV) de prognoze; 

 Elaborarea BNV de prognoză pe anul 2016 ca model de simulare a 

dezvoltării economiei republicii; 

 Analiza comerţului exterior; 

 Analiza comparabilă a indicatorilor macroeconomici principali vizând 

aderarea Republicii Moldova la UE; 
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 Întocmirea balanţelor efective în expresie naturală pentru anii 2013, 2014 

și estimarea economiei tenebre in baza modelelor balanţelor interramurale 

natural-valorice. 

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice în anul 2015:  

Modelul economico-matematic pentru elaborarea BNV de prognoze pe termen mediu a fost 

perfecţionat şi adaptat pentru economia Republicii Moldova. Adaptarea modelului a constat în 

principal în recalcularea și revizuirea coeficienţilor tehnici (normele de consum), bazându-ne pe faptul 

că apar tehnologii noi în economia naţională, şi reieşind din tendinţele producătorilor de ași minimiza 

cheltuielile, substituind unele tipuri de materie primă cu altele mai puţin costisitoare, chiar şi în 

detrimentul consumatorului final. În cadrul modelului elaborat în pachetul EXEL, ramurile economiei 

naţionale sunt reprezentate în cinci complexuri, care sunt legate între ele. 

Au fost estimate volumele de producţie pentru a.2015 şi elaborate prognozele pentru a.a.2016-

2018 atât pentru Republica Moldova în întregime, cât şi pentru RM (raioanele malului drept) şi 

Transnistria aparte. 

Este elaborată analiza comerțului exterior al RM pentru ultimii 8 ani pe grupe de mărfuri, grupe 

ţări (UE, CSI şi Alte ţări), dar şi principali parteneri de comerţ în parte. Sunt analizate schimbările 

preţurilor şi volumurilor fizic de export şi import cu ajutorul indicilor Laspeyres. 

În condițiile unui deficit balanțier istoric, în Republica Moldova se fac necesare unele măsuri de 

redresare a situației existente: 

 Diversificarea piețelor de desfacere prin promovarea produselor autohtone; 

 Susținerea producătorului autohton prin subvenții, dar si prin accesul la fonduri străine de finanțare; 

 Problema majoră rămâne stimularea producerii în republică a mărfurilor substituibile celor de 

import. Astfel importul depășește exportul în principal la următoarele subgrupe de mărfuri: 

detergenți (de 157 ori), crupe (de 30 ori), produse de parfumerie și cosmetică (de 3,3 ori), 

medicamente (2,2 ori) și altele. La poziția Găini, rațe, gâște și alte păsări domestice Republica 

Moldova nu înregistrează exporturi, în schimb importă circa 11 mil. buc. 

 Întensificarea eforturilor în direcția dezvoltării acelor grupuri de mărfuri cu un grad mai înalt de 

industrialiare, deci cu o valoare adăugată mai înaltă. 

A fost efectuată analiza corespunderii economiei RM cerinţelor de aliniere economică la 

standardele UE. O parte din criteriile supuse analizei converg cerinţelor UE, în timp ce indicatorii cei 

mai relevanţi la aspectul nivel de trai prezintă rezerve de îmbunătățire pe viitor, cum ar salariul mediu 

pe economie, rata dobânzii la credite, rata de schimb a leului faţa de principalele valute internaționale. 

Există şi o serie de alţi indicatori precum transparența administrării în sistemul bancar, prezenta 

conflictelor teritoriale (Transnistria), etc. care sunt impedimente în calea parcursului european al RM. 

În urma analizei efectuate sa constatat că Republica Moldova are rezerve la nivelul indicatorilor 

sistemului bancar: rata dobânzii şi cursul de schimb al monedei naționale. Totodată, deşi la nivelul 

șomajului şi creşterii PIB-ului Republica Moldova se poziționează avantajos comparativ cu alte state, 

salariul mediu pe economie indică contrariul, plasând Moldova la capătul multor state considerate.   

Totuşi, criteriile enumerate sunt doar o parte a cadrului economic general la care trebuie să se 

alinieze Republica Moldova în scopul aderării, deziderat imposibil de realizat fără implementarea 

cadrului juridic şi social concomitent.  

Elaborând balanțele interramurale valorice pe produsele diverselor ramuri ale economiei 

naționale, au fost depistate elemente ale economiei neobservate, și anume datorită modificării 

invoisurilor, adică a prețurilor de import s-a înregistrat o prevalare a utilizărilor față de resurse, 

deoarece importul în expresie valorică a atins un nivel mai mic decât cel de echilibru. 

Estimările efectuate denotă că bugetul statului nu a colectat venituri de cel puţin 3250,4 mil. lei 

sub formă de taxă vamală, accize, TVA şi servicii vamale  în rezultatul importurilor ilegale ale 

motorinei, benzinei, articole din tutun, alcool etilic, rachiuri şi lichioruri, divinuri, metalelor neferoase,  

bijuteriilor, medicamentelor  etc. şi în rezultatul producerii ilegale (a  tutunului nefermentat). 

Relevanţa ştiinţifică, impactul economic şi social : 

Modelul balanțelor interramurale natural-valorice adaptat pentru Republica Moldova permite 

efectuarea analizei situației economiei naționale, evaluarea indicatorilor macroeconomici de bază, 

estimarea eficienței politicilor macroeconomice. Modelul propus permite estimarea economiei 

neobservate și permite elaborarea diverselor scenarii de dezvoltare a economiei naționale, măsurilor de 

ameliorare a situației în economia republicii, și strategiilor de dezvoltare durabilă a economiei țării. 
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PROFIL  

„FINANŢE, CONTABILITATE ŞI ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ” 

Coordonator profil 

Prof. univ., dr. hab.  Ludmila Cobzari 

Proiectele de cercetare  
 

1. Cifru 15.817.06.31A. 

Denumire Programul de stat: Securitatea economică în contextul integrării regionale şi 

europene a Republicii Moldova; 

Direcţia strategică: 16.06. Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii 

Proiectul:  Reconfigurarea  sistemului  financiar  din  Republica  Moldova  

prin  prisma  criteriilor  de eficienţă în contextul Acordului de Asociere 

între Uniunea Europeană şi Republica Moldova 

Termenul 

executării 

2015 - 2018 

Catedra Catedra „Bănci şi Activitate Bancară”, ASEM 

Catedra „Statistică şi Previziune Economică”, ASEM 

Conducător Secrieru Angela - conducător proiect, Directorul Centrului de Studii Financiar-

Monetare ASEM, prof. 

univ., dr. hab; 

Executorii 1. Pârţachi  Ion -  cercetător  ştiinţific  coordonator, prof.  univ.,  dr.,  şef  

catedră „Matematică  şi Statistică Economică”; 

2. Lopotenco Viorica - cercetător ştiinţific coordonator, conf. univ., dr., catedra 

„Bănci şi Activitate Bancară”; 

3. Pisaniuc Maia - cercetător ştiinţific coordonator, conf. univ., dr., catedra „Relaţii 

Economice Internaţionale”; 

4. Gorobeţ Ilinca - cercetător ştiinţific coordonator, conf. univ., dr., catedra „Bănci şi 

Activitate Bancară”; 

5. Batişcev Ruslan - cercetător ştiinţific coordonator, conf. univ., dr., catedra „Bănci 

şi Activitate Bancară”; 

6. Mija Semion - drd., cercetător ştiinţific; 

7. Paniş Olga - drd., cercetător ştiinţific; 

8. Margarint Elena - drd., cercetător ştiinţific. 

Obiectivele 

generale 

(i) abordarea ştiinţifică şi complexă a conceptului de 

eficienţă a sistemelor financiare; 

(ii) identificarea şi dezvoltarea standardelor UE în domeniul 

sistemelor financiare reieşind din criteriile de eficienţă şi 

cuantificarea gradului în care acestea sunt acoperite în 

Acordul de Asociere între UE şi Republica Moldova; 

(iii) elaborarea şi aplicarea metodologiei de evaluare a 

impactului armonizării sistemului financiar din Republica 

Moldova la standardele UE; 

(iv) elaborarea recomandărilor privind atenuarea impactului 

negativ şi consolidarea impactului pozitiv de la adaptarea 

sistemului financiar din Republica Moldova la standardele 

UE; 

(v) diseminarea rezultatelor. 

Rezumatul 

rezultatelor 

Realizarea  cercetărilor  ştiinţifice  în  cadrul  proiectului  au  determinat  obţinerea  

în  anul  2015 
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ştiinţifice următoarelor rezultate: 

- conceptul de sistem financiar şi de eficienţă a sistemului financiar. În proiect 

este dezvoltat şi promovat punctul de vedere privind legătura directă dintre 

drept şi finanţe, fiind evidenţiat rolul sistemului juridic în stimularea 

dezvoltării sectorului financiar şi, prin urmare, în creşterea de lungă durată. 

- cadrul logic de analiză a relaţiilor de interdependenţă la nivelul conceptului 

de eficienţă a sistemului financiar. Sunt identificaţi factorii de influenţă 

asupra conceptului de eficienţă a sistemului financiar şi încadraţi în contextul 

unei scheme cadru. 

metodologia de analiză a sistemului financiar. Se bazează pe evaluarea a patru 

caracteristici generale ale instituţiilor şi pieţelor financiare: dimensiunea 

instituţiilor şi pieţelor financiare (aprofundarea financiară); gradul în care indivizii 

pot şi folosesc instituţiile şi pieţele financiare (accesul);  eficienţa  instituţiilor  şi  

pieţelor  financiare  în  furnizarea  de  servicii  financiare 

(eficienţa); stabilitatea instituţiilor şi pieţelor financiare (stabilitatea). Aceste patru 

caracteristici sunt măsurate atât pentru (a) instituţiile financiare (mai ales pentru 

bănci, care sunt instituţiile financiare importante în majoritatea economiilor, dar şi 

pentru companiile de asigurări şi alte instituţii financiare), cât şi pentru (b) pieţele 

financiare (pieţele de acţiuni şi obligaţiuni). 

- metodologia de evaluare a eficienţei sistemelor financiare; 

- cadrul logic pentru conceptul de eficienţă a sistemului financiar din Republica 

Moldova; 

- modelul econometric factorial de evaluare a eficienţei sistemului financiar 

(varianta iniţială). 

 Frontiera posibilităţii financiare este propusă în calitate de instrument de 

diagnosticare pentru a evalua diferenţa dintre furnizarea efectivă a serviciilor 

financiare şi cererea înaintată de sectorul real, fiind identificate blocajele care 

împiedică aprofundarea financiară a instituţiilor şi pieţelor financiare, pe de o parte, 

şi diminuarea riscurilor de supraîncălzire în piaţa bancară sau de capital, pe de altă 

parte. 

- soluţii de creştere a eficienţei sistemului financiar din Republica Moldova. 

Impactul 

ştiinţific, 

economic şi 

social 

Prin conţinutul lor, cercetările realizate în cadrul proiectului sunt relevante, 

deoarece până în prezent în 

Republica Moldova nu a fost abordată din punct de vedere ştiinţific şi metodologic 

problematica reconfigurării sistemului financiar din RM prin prisma criteriilor de 

eficienţă. 

Rezultele cercetărilor ştiinţifice realizate la această etapă reprezintă fundamentul 

teoretic şi metodologic de evaluare a progresului şi calităţii implementării 

Acordului de Asociere (cap. „Servicii financiare” şi „Libera circulaţie a 

capitalurilor”). În acest sens, este utilă aplicarea în calitate de instrument 

metodologic a modelului frontierei posibilităţilor financiare 

2. Cifru 15.858.06.03A 

Denumire Programul de stat: Securitatea economică în contextul integrării regionale şi 

europene a Republicii 

Moldova. 

Direcţia strategică: 18.06 Patrimoniul național și dezvoltarea societății. 

Proiectul: Perfecţionarea mecanismului de finanţare a sistemului de sănătate din 

Republica Moldova în vederea racordării la standardele europene. 

 

Termenul 

executării 

Etapa I, II 01.05.2015 – 31.12.2015 

Etapa III, IV 02.01.2016 – 31.12.2016 



104 

Catedra Centrul de studii financiar-monetare, ASEM 

Catedra ”Finanțe și Asigurări” 

Conducător Cobzari Ludmila, conducătorul proiectului, cercetător științific principal 

Executorii 1. Ganea Victoria, cercetător științific coordonator 

2. Miron Oxana, cercetător științific superior 

3. Moroi Tatiana, cercetător științific 

4. Copăceanu Cristina, cercetător științific 

Obiectivele 

generale 

examinarea şi identificarea finanțării sistemului de sănătate pe plan internaţional; 

cercetarea şi prezentarea avantajelor şi dezavantajelor finanţării sistemelor de 

sănătate  în diferite ţări; 

 proiectarea modelului mecanismului de finanţare a sistemului de sănătate pentru 

Republica Moldova prin combinarea elementelor sistemelor clasice şi moderne; 

analiza finanțării sistemului de sănătate în Republica Moldova; 

elucidarea avantajelor şi dezavantajelor finanțării sistemului de sănătate   existent 

în Republica Moldova; 

 depistarea problemelor existente  la momentul  actual  privind racordarea 

finanțării sistemului naţional de sănătate la standardele europene; 

elaborarea propunerilor privind ajustarea finanțării sistemului naţional de 

sănătate la standardele europene pentru a contribui la funcționarea durabilă a 

acestuia; 

 fundamentarea propunerilor privind perfecţionarea mecanismului de finanţare a 

sistemului de sănătate din Republica Moldova cu scopul îmbunătățirii eficienței și 

sustenabilității acestuia în vederea racordării la standardele europene. 

Rezumatul 

rezultatelor 

ştiinţifice 

Elaborarea  recomandărilor  privind  adaptarea  experienței  internaționale  în  

domeniul  finanțării 

sistemului de sănătate din Republica Moldova; 

Analiza surselor de finanțare a sistemului național de sănătate; 

Elaborarea argumentărilor privind necesitatea proiectării modelului mecanismului 

de finanţare a sistemului de sănătate pentru Republica Moldova prin combinarea 

elementelor sistemelor clasice şi moderne. 

Impactul 

ştiinţific, 

economic şi 

social 

Reieșind din experiența mai multor țări cu economia avansată, implementarea 

mecanismelor de susținere și de reglementare a asigurărilor medicale private în 

finanțarea sistemului național de ocrotire a sănătății vizează: 

1. reducerea substanțială a ponderii plăților directe a populației în cheltuielile 

totale pentru ocrotirea sănătății pe calea atragerii companiilor de asigurări pentru 

asigurările medicale facultative. 

acoperirea totală a populației prin creșterea numărului de cetățeni incluși în 

sistemul de sănătate, prin extinderea tipurilor de servicii de sănătate și reducerea 

plăților directe prin aplicarea asigurărilor medicale facultative în finanțarea 

sistemului de ocrotire a sănătății. 

 

Proiecte de cercetare obţinute prin competiţie de la organizaţii din străinătate  

1. Cifru UNWOMEN: 00089175: GRB Phase II: MDA 

Denumire „Introducing GRB course in the Academy of Economic Studies of Moldova” 

Termenul 

executării 

10 iunie 2015 – 30 noiembrie 2016. 

Bugetul total 29743,20 USD ( cu un volum de finanţare<  100 mii EU) 

Catedra Finanţe şi asigurări 

Conducător A.Petroia, conf. univ.dr., catedra ”Finanţe şi asigurări” 
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Executorii A.Petroia, conf. univ.dr., 

A.Casian, conf. univ.dr., 

A.Baurciulu, conf. univ.dr., 

Obiectivele 

generale 

Dezvoltarea capacităţilor şi cunoştinţelor mai cuprinzătoare legate de gender, 

concepte 

teoretice şi principii aplicate în practică – pentru un grup de lectori / experţi ai 

ASEM, care au cunoştinţe de bază şi avansate în domeniul BSG, 

Re-examinarea actualului curs facultativ „Bugetarea Sensibilă la dimensiunea de 

Gen” la nivel de Masterat, elaborarea şi integrarea modulelor în domeniul BSG 

pentru 

nivelul de licenţă în curiculile corespunzătoare, precum şi elaborarea de module 

scurte în domeniul BSG pentru diverse grupuri ţintă, inclusiv autorităţile raionale, 

Încurajarea participării mai active la cursuri, activităţi şi evenimente aferente BSG. 

Rezumatul 

rezultatel

or 

ştiinţifice 

- Instruirea în domeniile egalităţii de gen, drepturilor omului, planificării şi 

bugetării sensibile la gen a cadrelor didactice din ASEM; 

- cursul BSG la nivel de masterat revizuit, aprobat de Senatul ASEM; 

- Manualul BSG, ediţia a 2-a elaborat şi publicat; 

- module  pentru  studii  universitare  de  licenţă  elaborate  şi  încadrate  în  

curiculile disciplinelor aprobate pentru diferite specialităţi; 

- module  pentru  studii  universitare  de  masterat  elaborate  şi  încadrate  în  

curiculile disciplinelor aprobate pentru diferite specialităţi; 

- compendiul de teme în domeniul BSG pentru studii universitare de licenţă 

elaborat şi publicat; 

- compendiul de teme în domeniul BSG pentru studii universitare de masterat 

elaborat şi publicat; 

- compendiul de teme în domeniul BSG pentru reprezentanţii autorităţilor 

administraţiei publice locale elaborat şi publicat; 

- creşterea numărului de studenţi care frecventează cursurile BSG la nivel de 

licenţă şi masterat; 

- creşterea  numărului  de  studenţi  la  nivel  de  licenţă  şi  masterat  care  

cercetează domeniul BSG; 

- predarea unui scurt curs BSG elaborat pentru autorităţile raionale ţintă. 

Impactul 

ştiinţific, 

economic şi 

social 

 programele şi bugetele sectoriale la nivel central şi local, care ar reflecta 

mai bine problemele privind egalitatea de gen; 

 supravegherea programelor, politicilor şi bugetelor ale autorităţilor 

centrale şi locale pentru a face faţă angajamentelor privind asigurarea 

egalităţii de gen; 

 schimbul de cunoştinţe şi de experienţe în domeniul BSG care ar facilita 

replicarea 

bunelor practici şi lecţiilor învăţate. 
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Profilul 

„BUSINESS ŞI ADMINISTRARE” 

 

Coordonator de profil     PALADI Ion 

Prof., dr hab. 

Proiecte instituţionale de cercetare 

Cifrul 11.817.08.82A 

Denumirea Monitorizarea competitivităţii Republicii Moldova în context regional 

şi mondial şi direcţii de ameliorare şi dezvoltare din perspectiva implementării Acordului 

de asociere cu Uniunea Europeană  

Direcţia strategică ”Cercetări ştiinţifice aplicative în domeniul valorificării resurselor 

umane, natural şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării” 

Termenul executării   2011-2015 

Departamentul/ Catedra  Centrul de Cercetare Economică,  

Laboratorul „Competitivitate economică” 

Conducător   Gr. Belostecinic prof. univ. 

Executori   Cotelnic Ala prof. univ., Savciuc Oxana dr.,  

Saharneanu Liliana 

Obiectivele generale 

Crearea şi asigurarea condiţiilor de dezvoltare economică durabilă în Republica Moldova 

prin elaborarea unui set de politici economice corelate cu specificul constituirii societăţii 

informaţionale şi a cunoaşterii la nivel naţional.  

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice Analiza indicatorilor de caracterizare a economiei 

bazate pe cunoaştere. 

Metode şi instrumente de evaluare şi măsurare a economiei bazate pe cunoaştere. 

Impactul ştiinţific, economic şi social Argumentarea teoretică şi elaborarea unei liste de 

indicatori de caracterizare a economiei bazate pe cunoaştere. 

Fundamentarea teoretică a metodologiei de evaluare şi poziţionare a Republicii Moldova în 

dinamiza regională a dezvoltării economiei bazate pe cunoaştere. 

Cifrul 15.817.06.30A 

Denumirea Monitorizarea competitivităţii Republicii Moldova în context regional 

şi mondial şi direcţii de ameliorare şi dezvoltare din perspectiva implementării Acordului 

de asociere cu Uniunea Europeană  

Termenul executării 2015-2018 

Departamentul/ Catedra Institutul de Cercetări Economice şi Studii Europene al ASEM 

Centrul de Competitivitate, Inovare şi Securitate Economică 

Conducător Gr. Belostecinic prof. univ., dr. hab., academician 

Executori Cotelnic Ala, cercetător ştiinţific principal, Savciuc Oxana, cercetător 

ştiinţific coordinator, Grosu Vladimir, cercetător ştiinţific, 

Guţu Corneliu, consultant ştiinţific, Feuraş Eugenia, cercetător ştiinţific coordonator,  

Hârbu Eduard, cercetător ştiinţific coordinator, Gârlă Eugeniu, cercetător ştiinţific coordonator , 

Bragoi Diana, cercetător ştiinţific, Guţu Nadejda, economist, Savciuc Alina, laborantă 
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Obiectivele generale 

Principalele obiective ale proiectului sunt următoarele: (i) sistematizarea abordărilor şi 

delimitarea conceptuală ale competitivităţii economice pentru identificarea esenţei, structurii şi 

elementelor ei definitorii; (ii) cercetarea conţinutului, tipologiei, nivelului de intensitate şi impact 

a ameninţărilor specifice pentru competitivitatea economică a Republicii Moldova din 

perspectiva asocierii cu UE; (iii) abordarea critică a metodologiilor de interpretare şi de evaluare 

a nivelului competitivităţii economice a unui ţări (iv) identificarea sistemului de factori cu 

impact pozitiv şi negativ şi ierarhizarea acestor factori după influenţa asupra competitivităţii 

economice şi celei sectoriale; (v) elaborarea şi determinarea sistemului indicilor de corelare între 

competitivitatea economică şi dezvoltare durabilă, integrare regională şi europeană, etc.; (vi) 

elaborarea şi testarea unui model de determinare a nivelului competitivităţii globale a  economiei 

naţionale; (viii) determinarea unor direcţii coerente de ameliorarea şi dezvoltare  a 

competitivităţii economice 

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice Au fost analizaţi factorii principali care determină 

necesitatea  găsirii unor noi modele de dezvoltare economică, precum globalizarea, 

internaţionalizarea afacerilor, creşterea interdependenţei economice între state, integrarea 

economică la nivel regional, european şi chiar mondial, liberalizarea comerţului cu servicii; 

liberalizarea pieţelor de capital; liberalizarea investiţiilor străine directe; stabilirea bunurilor 

comune ale umanităţii; securitatea ecologică; diminuarea taxelor vamale, renunţarea la politica 

vamală şi la restricţiile de circulaţie a mărfurilor, serviciilor, tehnologiilor şi capitalurilor, 

argumentându-se că competitivitatea şi eficienţa vor reprezenta factorii determinanţi  ai 

sustenabilităţii creşterii economice, iar soluţiile necesare asigurării unei creşteri economice 

durabile trebuie căutate în activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare. Creşterea economică în 

baza factorilor actuali de dezvoltare a competitivităţii  (resurse şi forţă de muncă ieftină, inclusiv 

la export) nu mai este astăzi posibilă. Este necesară o competitivitate inovaţională. Astfel, s-a 

ajuns la  relaţia directă: economia cunoaşterii-compettivitate-creştere economică sustenabilă. 

Adică, doar prin valorificarea oportunităţilor oferite de economia cunoaşterii poate fi asigurată 

un nivel de competitivitate capabil să genereze o creştere economică sustenabilă. 

Conceptul de competitivitate naţională, la bază căreia se află indicatorii de asigurare a 

competitivităţii folosiţi în elaborarea clasamentelor internaţionale a competitivităţii statelor 

lumii, poate fi util în vederea elaborării politicilor orientate spre creşterea competitivităţii  şi 

asigurarea  unei  creşteri economice sustenabile, iar drept cea mai importantă şi credibilă sursă de 

date comparabile privind creşterea competitivităţii economice, care monitorizează politicile 

aplicate de guverne, sugerând şi măsurile necesare de a fi luate de către acestea, este recunoscut 

astăzi în toată lumea Raportul Competitivităţii Globale, elaborat anual de Centrul pentru 

Competitivitate Globală şi Performanţe al Forumului Economic Mondial, Academia de Studii 

Economice din Moldova fiind instituţie-partener, responsabilă de recoltarea informaţiilor 

primare, prin activitatea de cercetare directă. 

Pornind de la cele indicate mai sus, în cadrul sondajului naţional organizat pe un eşantion 

reprezentativ format din 108 întreprinderi din toate regiunile ţării şi care reprezintă cele mai 

importante sectoare ale economiei naţionale, respondenţilor li s-a solicitat să indice, dintr-o listă 

oferită, cinci cei mai problematici factori pentru dezvoltarea business-ului în Republica 

Moldova. Rezultatele cercetării au demonstrat, că în calitate de factori cu un impact negativ mai 

mare asupra derulării afacerilor, respondenţii consideră: corupţia – factor menţionat de 81 % din 

totalul întreprinderilor chestionate; instabilitatea politicii economice – 59 %; instabilitatea 

politică – 47 %; ineficienţa birocraţiei guvernamentale – 46 %; forţa de muncă slab educată – 44 

%. 

Pentru Republica Moldova este prematur să vorbim despre o competitivitate bazată pe 

inovaţii.  Luând în considerare pilonii de asigurare a competitivităţii, în baza cărora concurează 

statele lumii, o creştere economică rapidă poate fi asigurată în baza următoarei matrice: 
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1. Lichidarea discrepanţelor critice în competitivitate, după care Republica Moldova  

rămâne cu mult în urma multor state ale lumi. Republica Moldova a fost inclusă pentru prima 

dată în Raportul Competitivităţii Globale în anul 2005, fiind plasată pe poziţia 82 din totalul de 

117 state, trecând pe poziţia 94 în anul 2010 (din 139 state analizate) şi pe poziţia 84 în anul 

2015 din totalul celor 140 state incluse în clasament. La capitolul „Inovaţii” Republica Moldova 

este plasată pe poziţia 130, iar „Complexitatea businessului” – 127 . La aceste poziţii, Republica 

Moldova cedează considerabil şi în aspect regional, inclusiv în raport cu principalii săi parteneri 

comerciali – România, Ucraina şi Federaţia Rusă 

2. Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi în Republica Moldova şi 

direcţionarea corespunzătoare a investiţiilor. Este necesară o integrare efectivă a învăţământului 

superior, cercetării şi mediului de afaceri (dezvoltarea triunghiului cunoaşterii).  

3. Asigurarea unei creşteri economice sustenabile, prin folosirea eficientă a resurselor  şi 

responsabilizarea socială a mediului de afaceri. 

Asigurarea unei unităţi sociale în vederea atingerii obiectivelor propuse, prin unificarea 

eforturilor statului, mediului de afaceri, cercetării, educaţiei, societăţii civile etc., adică 

asigurarea unui dialog şi parteneriat eficient  între toţi actorii sociali şi de afaceri. 

Impactul ştiinţific, economic şi social Evaluarea şi dezvoltarea permanentă a 

competitivităţii apare în calitate de obiectiv strategic pentru toate statele lumii pe termen mediu 

şi lung, indiferent de stadiul de dezvoltare pe care î-l parcurg. După cum denotă practica 

internaţională, modelele de dezvoltare, orientate spre piaţa internă fără influenţa pieţei externe au 

suferit eşec, determinat de mai mulţii factori. Pe de altă parte, integrarea pasivă în economia 

mondială - în baza exportului de materii prime şi a produselor cu o intensitate tehnologică 

moderată  provoacă o creştere extensivă şi nu una intensivă bazată pe cunoaştere şi inovare. Din 

considerentele expuse anterior rezultă, că în contextul globalizării, pe prim plan atât pentru ţările 

dezvoltate, cât şi pentru cele cu economie subdezvoltată şi în tranziţie extrem de actuale devin 

strategiile dezvoltării orientate spre competitivitate şi integrare activă în economia mondială. 

Reieşind din cele expuse, cercetarea problemelor privind dezvoltarea competitivităţii economice 

a Republicii Moldova devine de o importanţă majoră. 

În cadrul proiectului s-a propus abordarea complexă a competitivităţii economice la etapă 

actuală de dezvoltare a economiei naţionale, sub aspect sistemic şi complex, care include analiza 

factorilor economici, politici, instituţionali, tehnologici şi umani. 

Din punct de vedere ştiinţific, impactul proiectului se concretizează in:  

- dezvoltarea la nivel conceptual al unor idei noi privind competitivitatea economică si 

abordarea interdisciplinara a noţiunii de competitivitate, utilizând extrapolări ajustate si abordări 

inovative ale conceptului de competitivitate sustenabilă, precum si ale competiţiei în circuitul 

economic regional şi mondial;  

- dezvoltarea la nivel conceptual al unei noi idei de evaluare economico-matematica si 

identificare a competitivităţii economice, adică a stării acesteia pe baza analizei econometrice şi 

tehnologice, instituţionale, utilizând totalitatea parametrilor şi factorilor determinanţi ce 

caracterizează categoria economică  în profunzime. 
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Proiecte internaţionale  
     Membrii profilului 
Nr. proiectului Titlul proiectului Aplicant Parteneri Etapa actuală implicaţi în realizarea 
     proiectului 
530349-TEMPUS-1-2012-1- Inter-university Start-up centers University Montpellier BY(3) MD(3) UA(9) Finalizat Belostecinic Gr., 
FR-TEMPUS-JPHES for students’ innovations 2  în oct. 2015 Stihi L., 
 development & promotion    Solcan A., 
 (SUCSID)    Covaş L., 
     Dorogaia I. 
      

530740-TEMPUS-1-2012-1- Enhancing University Autonomy in Universitatea din BY(3) MD(3) UA(9) Finalizat Belostecinic Gr., 
DK-TEMPUS-SMGR Moldova (EUniAM) Aalborg, Danemarca  în oct. 2015 Cotelnic A., 
     Solcan A., Gaugaş T. 
561884-EPP-1-2015-1- DK- Introducing Problem Based Universitatea Aalborg, UE (4), MD(6), PA (5) Lansat Belostecinic Gr., 
EPPKA2-CBHE-JP Learning in Moldova: Toward Danemarca Danemarca, Suedia, oct. 2015 Cotelnic A., 
 Enhancing Students'  Marea Britanie  Solcan A., 
 Competitiveness and Employability  Germania  Covaş L., 
     Dorogaia I 
     Stihi L., 
     Gaugaş T. 
     Timbaliuc N. 
530465-2012-BE-SMGR Fostering Sustainable and European University  Finalizat Cotelnic A. 
 Autonomous Higher Education Association, Belgium  2015  

 Systems in the Eastern     

 Neighbouring Area (ATHENA)     
 Renforcement de l’expérience inter Universitatea tehnica Université Paris Finalizat Galanton N. 
 nationale individuelle comme levier din Cluj-Napoca, Dauphine, Université în 2015)  

 de la politique globale de l’universi ASEM, Universitatea de Jean Moulin Lyon 3,   

 té (AUF) Stat Alecu Russo din École Nationale   

  Balti, Universitatea din Supérieure des Sciences   

  Craiova. Agronomiques de   

   Bordeaux Aquitaine   

   France   
 "Women Entrepreneurship - A Job South Este European Albania, Montenegru, Finalizat Stihi L 
 Creation Engine for South East Center for Serbia, Bosnia Perioada derularii 2012- Expert national 
 Europe" Entrepreneurial Hertegovina, Turcia, 2015  

  Learning. Croatia Moldova   

  (SEECEL)    
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10.2. Volumul activităților de cercetare ( pe facultăți) 

Activitatea de cercetare în cadrul ASEM se efectuează la fiecare catedră. Mai jos 

prezentăm volumul activităților de cercetare pe facultăți. 

 

Facultatea FINANȚE 

În cadrul facultăţii Finanţe, pe parcursul anului universitar 2015-2016 au fost derulate 

următoarele programe/proiecte de cercetare: 

 

Temele de cercetare în care au fost implicate cadrele didactice din cadrul facultăţii Finanţe: 

Tabelul 37. Temele de cercetare realizate în anul universitar 2015-2016 

 
Catedra Tema de cercetare Perioada  

Finanţe şi asigurări Bancasigurarea în contextul perfecţionării mecanismelor de 

prestare a serviciilor financiare. 

Realizări/Produse: Articole publicate, participări la 

manifestări știinţifice. 

2015 - 2016 

Proiectul: Introducing GRB course in the Academy of Economic Studies in the Republic of Moldova”, 

sursa de finanţare: UN Women W3000; (ID:  00089175) 

Activităţi 

realizate 

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului: 
- Participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 

- Publicarea articolelor ştiinţifice  

- Masa rotundă: Egalitatea de gen, bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen, 

drepturile omului ale femeii 

- Colocviul ştiinţifico-practic regional: Bunele practici de promovare a bugetării 

sensibile la dimensiunea de gen în curricula academică 

- Elaborarea si aprobarea manualului BSG. 

 

Proiectul de cercetare: 

Perfecţionarea mecanismului de finanţare a sistemului de sănătate din Republica Moldova în vederea 

racordării la standardele europene. (director de proiect Cobzari Ludmila. Cifrul proiectului:15.858.06.03A.) 

Activităţi 

realizate 

1.Organizarea mesei rotunde cu genericul: 

 „Posibilităţi de finanţare a sistemului de sănătate – experienţă naţională şi 

internaţională”, ASEM, 20 mai 2016. 

2.Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului: 

- Participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 

- Publicarea articolelor ştiinţifice (6 articole în perioada septembrie 2015 – iunie 

2016); 

- Fundamentarea ştiinţifică  privind finanţarea sistemelor de sănătate pe plan 

internaţional; 

- Sistematizarea experienţei internaţionale în domeniul finanţării sistemelor de 

sănătate; 

- Elaborarea recomandărilor privind adaptarea experienţei internaţionale în domeniul 

finanţării sistemului de sănătate din Republica Moldova; 

- Analiza surselor de finanţare a sistemului naţional de sănătate ; 

- Elaborarea argumentărilor privind necesitatea proiectării modelului mecanismului de 

finanţare a sistemului de sănătate pentru Republica Moldova prin combinarea elementelor 

sistemelor clasice şi moderne. 



   111   

Potenţialul de finantare al pietei financiare nebancare şi 

perspectivele dezvoltării acesteia. 

Realizări/Produse: Organizarea conferinţei știinţifice 

internaţionale ”Potenţialul de finanţare al pieţei financiare 

nebancare şi perspectivele dezvoltării acesteia”. 

2015 

Perfecţionarea mecanismului de finanţare a sistemului de 

sănătate din Republica Moldova în vederea racordării la 

standardele europene. 

Realizări/Produse: Organizarea mesei rotunde ”Posibilităţi 

de finanţare a sistemului de sănătate – experienţă naţională 

şi internaţională”. 

2015 - 2016 

Investiţii şi Pieţe de 

Capital 
Atractivitatea investiţională a economiei Republicii 

Moldova în contextul integrării europene: a II-a etapă  

„Investiţiile în capitalul uman în contextul dezvoltării 

economiei cunoaşterii în Republica Moldova”. 

Realizări/Produse: Organizarea conferinţei știinţifice cu 

participare internaţională ”Rolul investiţiilor în asigurarea 

dezvoltării economice durabile în contextul integrării 

europene”. 

Ianuarie 2015 – 

decembrie 2015  

Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale în 

Republica Moldova. 

Realizări/Produse: Articole publicate, participări la 

manifestări știinţifice. 

Ianuarie 2016 – 

decembrie 2016  

 

 
Manifestări ştiinţifice, publicaţii ştiinţifice şi metodicio-didactice, stagii 

peste hotare 
 

Cadrele didactice a facultăţii Finanţe sunt implicate în organizarea manifestărilor 

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.  

 Catedra Finanţe și asigurări: 

1. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Potenţialul de finanţare al pieţei financaire 

nebancare şi perspectivele dezvoltării acesteia”. Chișinău: ASEM, 27-28 noiembrie 2015.  

2. Masa rotundă ”Egalitatea de gen, bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen, drepturile 

omului ale femeii”. Chișinău: ASEM, 23 decembrie  2015. 

3. Colocviul ştiinţifico-practic regional ”Bunele practici de promovare a bugetării 

sensibile la dimensiunea de gen în curricula academică” . Chișinău: ASEM, 14-15 aprilie 2016. 

4. Masa rotundă ”Posibilităţi de finanţare a sistemului de sănătate – experienţă naţională 

şi internaţională”. Chișinău: ASEM, 20 mai 2016. 

 

Catedra Investiţii și Pieţe de Capital: 

 Conferinţa știinţifică cu participare internaţională ”Rolul investiţiilor în asigurarea 

dezvoltării economice durabile în contextul integrării europene”. Chișinău: ASEM, 29-30 

octombrie 2015.  
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Catedra Bănci și activitate bancară: 

 Masa rotundă  „Instruirea bancherilor – 25 ani de modernizare”. Chișinău, Centrul de 

Formare Mobiasbanca, 17 martie 2016. 
 

Catedra Limbi Moderne Aplicate: 

1. Masa rotundă „Direcţii inovative în lingvo-didactica modernă”. Chișinău: ASEM, 8 

iunie 2016. 

2. Masa rotundă „Activitatea instructiv-educativă a îndrumătorilor grupelor academice. 

Realizări şi perspective”. Chișinău: ASEM, 20 iunie 2016. 

 

 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 „Danubian Scientific Readings: European 

Dimension and Regional Context”, Ukraina, Ismail, 15-17 septembrie 2015. 

  Annual international scientific conference “Financial and monetary economics – FME 

2015”, 3
rd 

edition, Bucureşti, România, 23 octombrie 2015.  

  International Conference “The Risk in Contemporary Economy – RCE 2016”. 

The Faculty of Economics and Business Administration from “Dunarea de Jos” University of 

Galati, România, 19-20 mai 2016. 

  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul 

financiar”. Chișinău : USM, 30-31 octombrie 2015. 

  Conferinţă Știinţifică Internaţională „Competitivitatea și inovarea în economia 

cunoașterii”. Chișinău: ASEM, 25-26 septembrie 2015. 

  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Dezvoltarea economiei de piaţă, societăţii 

democratice şi învăţământului superior în context European” ed. IV. Chișinău: Universitatea 

„Perspectiva-INT”, 19 aprilie 2016.  

  Conferinţa Ştiinţifico-Practică „Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice” Cahul: 

Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu, 3 martie 2016. 

  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Potenţialul de finanţare al pieţei financaire 

nebancare şi perspectivele dezvoltării acesteia”. Chișinău: ASEM, 27-28 noiembrie 2015.  

  Masa rotundă ”Posibilităţi de finanţare a sistemului de sănătate – experienţă naţională 

şi internaţională”. Chișinău: ASEM, 20 mai 2016. 

  Conferinţa știinţifică cu participare internaţională ”Rolul investiţiilor în asigurarea 

dezvoltării economice durabile în contextul integrării europene”. Chișinău: ASEM, 29-30 

octombrie 2015.  

  Conferinţă știinţifică internaţională „Economic growth in conditions of globalization”. 

Chișinău: INCE, 15-16 octombrie 2015. 

  Conferinţă știinţifică internaţională dedicată aniversării a 20 de ani aînvăţământului 

economic la USARB „Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul 

asigurării securităţii naţionale”. Bălţi: Universitatea de Stat Aleco Russo, 6 iulie 2015. 

  2nd Annual International Forum “Fostering the Knowledge Triangle in Moldova”. 

Chișinău: ASEM, 11-12 februarie 2016. 

  Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, Ediţia XIII-a, 22-23 aprilie 2016, 

Chişinău, ASEM. 
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  Conferinţa „EFL Blogging School Project”, organizată de American Councils for 

International Education.  Chişinău: Biblioteca Municipală „B.P.Haşdeu”, 27 februarie 2016. 

 

 Drept urmare, pe parcursul anului universitar 2015-2016, de către colaboratorii facultăţii 

„Finanţe” au fost publicate 187 lucrări metodico-didactice şi ştiinţifice. 

 

Tabelul 38. Publicaţiile profesorilor facultăţii „Finanţe” realizate 

 în anul de studii 2015-2016 

 

Catedra Manuale  Monografii  Articole 

ştiinţifice 

Teze 

ştiinţifice 

Materiale 

metodico-

didactice 

Total  

Finanţe şi Asigurări 3 - 21 21 4 98 

Investiţii şi Pieţe de Capital - - 25 - 1 26 

Bănci şi Activitate Bancară 1 1 14 27 3 46 

Limbi Moderne Aplicate - - 7 9 1 17 

Total  4 1 67 57 9 187 

 

 

Facultatea ECONOMIE GENERALĂ ȘI DREPT 

 

Pe parcursul anului de studii 2015-2016 activitatea de cercetare-inovare din cadrul facultăţii a 

fost una diversificată.  

■ Programe / proiecte instituționale de cercetare  

1) FEURAȘ Eugenia, dr. hab., prof.univ. – membru al echipei de realizare a Proiectului 

instituţional: "Monitorizarea competitivității economice a R. Moldova in context regional si 

mondial si directii de ameliorare si dezvoltare din perspectiva implementării Acordului de 

asociere cu UE". Etapa: Examinarea noilor abordări teoretice și a bunelor practici europene 

de creștere a competitivității economice. Termeni de realizare: ianuarie-decembrie 2016. 

Conducătorul proiectului : academician, dr. hab., prof.univ. Grigore Belostecinic.  

Multe cercetări au fost realizate prin concursul unor astfel de organizaţii internaţionale ca Banca 

mondială, PNUD, OIM, IOM etc. În această perioadă de timp, personalul științifico-didactic al 

facultății a participat la realizarea următoarelor proiecte de cercetare ştiinţifică: 

  Project UNDP “Mainstriming of Migration into Development”, VACULOVSCHI, Dorin 

- expert naţional; 

  Project UN WOMEN „Promoting and protecting women migrantsţ rights” - 

VACULOVSCHI, Dorin. expert naţional; 

  Proiect CAJPD „Oportunităţi mai bune de angajare pentru persoanele cu disabilităţi din 

Moldova”, Dorin VACULOVSCHI - expert naţional; 

  Project UNDP „Support the evaluation of National Employment Strategy and design 

new strategic framework in this area, Dorin VACULOVSCHI - expert naţional; 

  Proiect PNUD, IDIS-„Viitorul" "Sensibilizarea opiniei publice privind echilibrul de gen 

in spațiul politic si de afaceri" VACULOVSCHI, Dorin expert naţional; 
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  Project UNDP şi IDIS-"Viitorul" "Design, organize and deliver a series training sessions 

for newly elected concillors at local and distrcit level from 10 target district" - Dorin 

VACULOVSCHI, expert naţional 

  Proiect UN WOMEN Introducing GRB course in the Academy of Economic Studies of 

Moldova, Dorin VACULOVSCHI - expert naţional 

  Proiect IOM Supporting the development and piloting of a Migration & Development 

student course, focusing on the Economic Development Component, Dorin VACULOVSCHI - 

National Consultant. 
 

■ Volumul activităţilor de cercetare  

Pe parcursul anului de studii 2015-2016 în cadrul facultății au fost organizate cercetări în 

cadrul a 5 teme de iniţiativă: 

1) CEREREA AGREGATĂ – FACTOR DETERMINANT AL DEZVOLTĂRII 

ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA. Etapa II : Factorii de influenţă şi instrumente 

economice de stimulare a cererii de consum în economia Republicii Moldova. (Termen de 

executare: ianuarie – decembrie 2016). Realizatorii temei: dr.,conf.univ. A. Tomşa şi lect. univ. 

V. Ţăruş 

2) INVESTIŢIILE ŞI INOVAŢIILE – FACTORI STRATEGICI ÎN ASIGURAREA 

CREŞTERII ECONOMICE Etapa I : Factorii de trecere a sistemului economic al ţării la un 

nivel mai calitativ de dezvoltare  Realizatorii temei: dr. hab., conf.univ. T.PÎŞCHINA şi drd. 

R.FORTUNA. de asemenea, şi alte cadre didactice din cadrul catedrei sunt  implicaţi în 

realizarea temelor individuale de cercetare.  

3) ROLUL ȘI LOCUL RELAȚIILOR GENDER ÎN NOUA ORDINE ECONOMICĂ.  

Etapa II: Aspecte gender ale ocrotirii sănătății.  (Termen de executare  2.01.2015 – 31.12. 

2015). Realizatorii temei: dr. hab. prof.univ. N Șișcan şi dr., conf.univ. E.Cara  

4) FACTORI STIMULATORI ȘI BARIERE ÎN DEZVOLTAREA 

ANTREPRENORIALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA”. Etapa II : Impactul mediului 

instituțional asupra activității antreprenoriale  (Termen de executare: ianuarie  – decembrie 

2016). Realizatorii temei: dr., conf.univ. Barbăneagră O. şi dr., conf.univ. Bucos T. 

5) ACHIZIŢIILE PUBLICE ÎN LUMINA REGLEMENTĂRILOR ACQUISULUI 

COMUNITAR. ETAPA I Cercetarea aspectelor teoretice în concordanţă cu aspectele practice; 

ETRAPA II. Analiza comparativă a aspectelor teoretice prin prisma prevederilor Directivelor 

europene. Realizatorii temei: dr., conf.univ. Armeanic Alexandru. şi lector. univ. Codreanu A. 

6) DIMENSIUNILE COMUNICĂRII ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE A 

REPUBLICII MOLDOVA. Realizatorii temei: Membrii titulari ai catedrei. 

Majoritatea cadrelor didactice din cadrul facultății au participat la Simpozionul Științific 

„Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii” din 24 – 25 septembrie 2015, precum și 

la cele organizate de: Universitatea „Alecu Russo” din Bălți și Institutul Național de Cercetări 

Economice al AȘM.   În afară de aceasta, cadrele didactice au participat și la alte manifestări și 

evenimente științifice organizate peste hotare.  
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Tabelul 39. Participarea la congrese, simpozioane, seminare științifice, mese rotunde a 

cadrelor didactice 

 
 Tema evenimentului  Instituția organizatore, orașul, țara,  

data desfășurării  

Autorul comunicării 

1  Simpozionul Internațional despre 

Experimentul Pitești 
ȘOIMARU, Vasile 

2 Improving labor migration 

management in Russia and 

central Asia region: 

RMP/MIRPAL 

Program Final Conference, Алма-Аты, 29 

iunie 2015. 

VACULOVSCHI, 

Dorin 

3 ECO-TREND 2015 Comunicat în Secţiunea VI 

„Transformation management. 

Simpozionul Internaţional „Performance, 

Competitiveness, Creativity” din 27-28 

noiembrie 2015. 

BÎRCĂ , Alic 

4 Atelierul de lucru: 

Adaptarea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă la 

contextul Republicii 

Moldova. 

Guvernul Republicii Moldova, 2 noiembrie 

2015 

Vaculovschi D. 

5. Atelier de lucru 

„Angajabilitate şi carieră: 

indicatori de calitate a 

sistemului de învăţământ 

universitar”  

ASEM, catedra „Teorie şi Politici 

Economice” 

9 iunie 2016 

18 membri ai catedrei 

”Teorie și Politici 

economice”,  

14 persoane invitate din 

cadrul ASEM, 

7 persoane invitate din 

afara instituției 
6. Ediţia a 18-a a Conferinţei 

Internaţionale „Romanian 

rural Tourism in the context 

of sustainable development. 

Present and Prospects”  

România, Vatra Dornei,  

26-28 mai 2016 

Filip N.  

7. International roundtable 

discussion 25 years of 

development in the post-

soviet space: civil society 

and participatory 

democracy 

The project is supported by cei (central 

european initiative) cooperation fund and 

department of education, youth and sport 

Chişinău , 26-27 mai 2016 

Pîşchina T. 

8. Conferinţa Ştiinţifică 

Internaţională 

„Abordări clasice şi 

inovatoare în gândirea 

economică contemporană” 

(ediţia II) 

ASEM, catedra „Gândire economică, 

Demografie, Geoeconomie” în parteneriat 

cu Austrian Economics Center 

27 mai 2016 

Tomşa A., Feuraş E., 

Filip N., Sorocean O., 

Coşeleva N.,  

Ignatiuc D., Balan A., 

Barbăneagră O., 

Gutium T., Patraşcu D.  
9. Masă rotundă  

„Comunicarea în contextul 

noilor educaţii” 

ASEM, catedra „Comunicare economică şi 

didactică” 

24 mai 2016 

Tomşa A.,  

Barbăneagră O.  

10. Conferinţa internaţională  

„Performanțe într-o 

Institutul Internațional de Management 

„IMI-NOVA”, 13-14 mai 2016 

Balan A. 
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economie competitivă” 
11. Masă rotundă  

„Provocările predării și 

învățării în secolul XXI” 

Institutul Internațional de Management 

„IMI-NOVA”, 13-14 mai 2016 

Balan A. 

12. Colocviul științifico-practic 

regional din Europa Sud-

Est privind bunele practici 

de promovare a bugetării 

sensibile la gen în Curricula 

academică 

ASEM, Chișinău 

14-15 aprilie 2016 

Coşeleva N. 

13. Prezentarea on-line a 

sistemului informaţional 

"Passport" al Companiei 

Euromonitor Internaţional 

BŞ ASEM,  

7 aprilie 2016 

Barbăneagră O., 

Patrașcu D. 

14. Conferinţa Ştiinţifică 

Internaţională „Paradigma 

contabilităţii şi auditului: 

realităţi nationale, tendinţe 

regionale şi internaţionale”  

ASEM, ACCA, KPMG Moldova şi ACAP 

1 aprilie 2016 

Bejan Gh. 

15. Masă rotundă  

„Relevanţa contabilităţii în 

dezvoltarea unei afaceri cu 

succes” 

ASEM 

 aprilie 2016 

Barbăneagră O. 

16. Seminar științifico-practic 

„Trade competitiveness. 

The performance of free 

economic zones in 

Moldova”  

organizat de World Bank Group în cadrul 

ASEM 

1 martie 2016 

Coşeleva N. 

17. Forumul Anual 

International (ediţia 2): 

"Promovarea Triunghiului 

Cunoasterii în Moldova"  

ASEM, CSIE 

11-12 februarie, 2016 

Bejan Gh., Pîşchina T., 

Barbăneagră O., 

Coşeleva N., Patrașcu 

D. 
18. Masa rotundă „EITC-CTC. 

Its Impacts on Income 

Redistribution in Korea” 

ULIM (Facultatea Ştiinţe Economice) şi 

Institutul de Finanţe Publice din Coreea 

20 ianuarie 2016  

Filip N. 

19. Al XIII-lea Congres 

Absolventilor ”U.S.Alumni 

pentru Consolidarea 

sociala”   

 

ADC/CDA- Cetateni Dezvolta Activ 

Moldova 

Chișinău 

5 decembrie, 2015 

Pîşchina T. 

20. Conferinţa ştiinţifică 

internaţională "Potenţialul 

de finanţare al pieţei 

financiare nebancare din 

Republica Moldova şi 

perspectivele dezvoltării 

acesteia" 

ASEM,  catedra „Finanţe” 

27-28 noiembrie 2015 

Tomşa A., Pîşchina T., 

Stratan S. 

21. International Symposium 

water act symposium. 

Reaching consensus 

France Fulbright Alumni and US 

Government exchange alumni, under the 

High Patronage of US Government  

Pîşchina Tatiana 
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through awareness 

 

Paris (France) 

November 2015 
22. Conferinţa Ştiinţifică 

Internaţională 

„Competitivitatea şi 

inovarea în economia 

cunoaşterii”  

ASEM  

25-26 septembrie 2015  

Sorocean O., Filip N., 

Cara E., Pîşchina T.,  

Barbăneagră O., Balan 

A. 

23. Al XVII-lea Congres 

Internaţional în Dreptul 

European şi Constituţional 

Comparat 

16-17 octombrie 2015. Regensburg, 

Germania 

Zaporojan V Raport : 

„Repères concernant les 

rapports entre la 

juridiction 

constitutionnelle et de 

droit commun en 

Moldova.” 

 

24. Simpozionul Internaţional 

«Știinţa şi inovarea în 

perioada globalizării», 

aniversării a 70 ani de la 

fondarea Instituţiilor de 

Cercetare a AŞM 

 Chişinău, 12 – 14 mаi 2016 

 

Zaporojan Veaceslav, 

conf.univ. 

25.  Masa rotundă 

„Constituționalitatea 

amendamentelor 

constituționale 

Chişinău, Curtea Constituţională,  20 mai 

2016 

Zaporojan Veaceslav, 

conf.univ. 

26. Masa rotundă – prezentarea 

Studiului privind 

„Consolidarea rolului Curţii 

Constituţionale a Republicii 

Moldova 

Chişinău, 17 iulie 2015 

 

Zaporojan Veaceslav, 

conf.univ. 

 

În anul universitar 2015 – 2016, în cadrul facultății au fost organizate mai multe evenimente și 

manifestări științifice cu participarea cadrelor didactice (tabelul 40). 

 

Tabelul 40. Evenimente și manifestări științifice organizate în cadrul facultății „Economie 

generală și Drept” 

 

Nr. Tema evenimentului   Perioada 

desfăşurării  

Organizatori  

1. 

 

 

Atelierul de lucru: „Angajabilitate şi carieră: 

indicatori de calitate a sistemului de învăţământ 

universitar” , eveniment organizat cu ocazia 

aniversării de 25 ani de la fondarea ASEM 

9 iunie 2016 Tomşa A., dr.,conf.univ. 

Feuraş E., 

dr.hab.,conf.univ. 

Bucos T., dr.,conf.univ. 

2. Lecţie deschisă pentru profesorii de economie, 

organizată în cadrul Olimpiadei Republicane la 

Economie: „Evaluarea indicatorilor 

macroeconomici” 

23 mai 2016 Filip N., dr.,conf.univ. 
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3. Masă rotundă „Dimensiunea psihosocială a 

activităţii economice din Republica Moldova în 

condiţiile contemporane”, ASEM 

20 noiembrie 

2015 

Catedra „Management 

social” 

4. Masă rotundă „Dimensiunile comunicării în 

contextul integrării europene a Republicii 

Moldova” 

24 mai 2016 Catedra „Comunicare 

economică și didactică” 

 

Pe parcursul anului universitar 2015-2016 în cadrul facultății au fost susținute trei teze de 

doctor în științe 

 Jorovlea Elvira: Tema: Rolul comportamentului organizațional în activitatea instituţiilor 

din Republica Moldova, specialitatea 521.03  Economie şi management în domeniu de activitate, 

Midari Veronica. Tema: Învățământul profesional tehnic și modalități de ajustare la rigorile 

pieței muncii, specialitatea 521.01 „Teorie economică şi Politici Economice” 

Sîrghi Viorel. Tema: Reglementarea juridică a aplicării valorii în vamă la mărfurile importate 

în Republica Moldova. Specialitatea  12.02.02. Drept Public (Drept vamal). 

 

Facultatea CONTABILITATE 

Membrii facultății sunt implicați în următoarele proiecte naționale și internaționale: 

1. Proiectul „Creşterea performanţei sistemului educaţional prin implementarea analizei 

impactului de reglementare şi participare responsabilă a OSC în domeniul educaţiei” din cadrul 

proiectului FHI 360 „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova” (MPSCS), 

finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) - RIA. Septembrie 2014 – 

August 2017 (Curagău N.); 

2. Proiectul „Tinerii pentru transparenţă în educaţie” are drept scop sporirea transparenţei 

în instituţiile de învăţământ, implicarea cât mai largă a tinerilor în identificarea unor soluţii 

viabile ce ţin de deschiderea şcolii, idei ce ar putea fi ulterior extinse la nivel naţional. Proiectul 

este implementat de către Consiliul Naţional al Tinerilor din Moldova (www.cntm.md) în 

parteneriat cu FDRM, în cadrul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată 2013- 2015, 

finanţat de către PNUD Moldova (http://www.undp.md/projects/JILDP.shtml). Mai 2014 – Iulie 

2015(Curagău N.); 

3. Proiectul „Responsabilizare socială pentru reforma educației din Republica Moldova” 

implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent „EXPERT - GRUP” Aprilie 2015 – 

Decembrie 2015(Curagău N.); 

4. Proiectul „Creşterea performanţei sistemului educaţional prin implementarea analizei 

impactului de reglementare şi participare responsabilă a OSC în domeniul educaţiei și 

promovarea valorilor europene în domeniul educației” – Campania de Informare - Europa pentru 

Educație. Europa pentru Tine.” EU perioada 09.10.2014 – 08.10.2015 Octombrie 2014 – 

Octombrie 2015 (Curagău N.); 

5. Proiectului „Consolidarea Durabilității OSC - urilor prin Dezvoltarea 

Organizațională”. Proiectul este implementat de către Centrul de Informare și Consultanță 

Organizațională (CICO) Octombrie 2015 (Curagău N.); 

6. Proiectul „Dezvoltarea metodelor participative de abilitare socio-economică a 

tinerilor”. Proiectul este implementat de către Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) Aprilie 

2016 – Octombrie 2016 (Curagău N.); 8. Proiectul „Elaborarea metodologiei privind 

măsurarea antreprenorialului din perspectiva dimensiunii de gen” în cadrul proiectului UN Joint 



   119   

Project on Strengthening the National Statistical System. Perioada septembrie – decembrie 2015  

(Graur A.). 

 

 Înaintări de propuneri de proiecte de cercetare 

1) Proiect moldo-român „Model conceptual de îmbunătăţire a transparenţei şi 

responsabilităţii în sectorul public prin implementarea referenţialelor internaţionale specifice 

contabilităţii de angajamente” – TRACAST (coord. Harea R.); 

2) Proiect moldo-român „Raportarea integrată – perspective pentru entitățile din România 

și Republica Moldova” (coord. Grigoroi L.); 

3) Proiect moldo-român „Consolidarea cooperării prin experiențe comune în domeniul 

aplicării Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) în România și Republica 

Moldova” (coord. Țugulschi Iuliana); 

4) Proiect moldo-român „Guvernanța corporativă și performanțele în afaceri ale 

întreprinderilor din România și Republica Moldova, în context internațional” (coord. Munteanu 

N.) 

5) Proiect bilateral moldo-ucrainean (coord. Țurcanu V.) 

 

Valorificarea activităților de cercetare 

În anul universitar 2015-2016, cadrele didactice ale facultăţii Contabilitate au publicat 

148 lucrări știinţifice și metodico-didactice. 

 

Tabelul 41. Publicaţiile cadrelor didactice ale facultăţii Contabilitate în anul universitar 

2015-2016 

 

Catedra Manuale Monografii 
Articole 

știinţifice 

Lucrări 

metodico-

didactice 

Total 

Contabilitate 

și audit 

1 - 61 5 67 

Contabilitate 

și analiză 

economică 

1 1 75 4 81 

Total 2 2 136 9 148 

 

Manifestări știinţifice organizate 

 

Colectivul catedrei ,,Contabilitate şi Analiză Economică” în parteneriat cu Asociaţia 

profesională ACAP, ACCA şi KPMG Moldova a organizat cu ocazia zilei profesionale a 

contabilului Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ,,Paradigma contabilităţii şi auditului: 

realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale”, din 01 aprilie 2016. 

În anul universitar 2015-2016, cadrele didactice ale facultăţii Contabilitate au participat la 

diverse conferințe știinţifice internaționale și naționale, organizate în țară și peste hotare, cum ar 

fi: 

 Colocviul ştiinţific: Abordări teoretice şi practice ale contabilităţii moderne, 10 iulie 

2015. Chișinău: ASEM, 2015; 
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 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională dedicată aniversării a 20 ani a învăţămîntului 

economic la USARB: Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul 

asigurării securităţii naţionale, 6 iulie 2015. Bălţi: USARB, 2015; 

 International Conference: New Approashes in Social and Humanistic Siences, 11-13 

septembrie 2015. Chișinău: Moldova LUMEN  NASHS 2015; 

 Conferinţa ştiinţifică internaţională: Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaşterii, 25-26 septembrie 2015. Chişinău: ASEM, 2015; 

 Conferință națională cu participare internațională: Turismul şi dezvoltarea societăţii, 

25-26 septembrie 2015. Chișinău: USEM, 2015.  

 Conferința Științifică Internațională: Progrese în teoria deciziilor economice în 

condiții de risc și incertitudine, 25 septembrie 2015. România, Iași: 2015; 

 International Scientific Conference: Accounting, Audit, Analysis: Science, Studies 

and Business Synthesis, 15–16 October, 2015. Lithuania: Vilnius University, Faculty of 

Economic, 2015; 

 Conferința Științifică Internațională: Statistici locale și regionale mai bune pentru o 

viață mai bună,  20 octombrie 2015. Chișinău: ASEM, 2015; 

 International Conference: The role of managerial performance in the assessment of 

entity's financial position, - 8th edition, 22-24 October 2015. Iasi: Alexandru Ioan Cuza 

University of - Faculty of Economics and Business Administration, 2015; 

 Conferinţa Ştiinţifică cu participare internaţională: Rolul investiţiilor în activitatea 

dezvoltării economice durabile în contextul integrării europene, Republica Moldova, 29-30 

octombrie 2015. Chişinău: ASEM, 2015; 

 Conferinţa ştiinţifică internaţională: Priorităţi strategice de modernizare inovaţională 

a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial, 30-31 

octombrie 2015. Chișinău: USM, Catedra Contabilitate şi informatică de gestiune, 2015; 

 Conferinţa naţională de diseminare a rezultatelor cercetării doctorale în cadrul 

proiectului POSDRU/187/1.5/S/155656: Raţionamentele controlului strategic în contextul 

guvernanţei corporative, 5-7 noiembrie, 2015. Braşov: 2015; 

 Conferința Științifică Internațională: Dezvoltarea economico-socială durabilă a 

euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere, 06 noiembrie 2015. România, Iași: 2015;  

 Международная научно-практическая конференция Житомирского 

технологического университета: Развитие бухгалтерского учета, экономического анализа 

и аудита в  XXI столетии, 6-7 ноября 2015. Житомир: 2015; 

 Conferința Științifică internațională: Consolidarea administraţiei publice locale: 

instrumente şi mecanisme, 3-4 decembrie 2015. Chișinău: Academia de Administrare publică, 

2015;  

 Conferința inter universitară: Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări 

la securitatea națională și regională, 17 decembrie 2015. Chișinău: Academia Militară a Forțelor 

Armate, 2015;  

 Conferinţa ştiinţifică internaţională: Potenţialul de finanţare al pieţei financiare 

nebancare din Republica Moldova şi perspectivele dezvoltării acesteia, 27-28 noiembrie 2015. 

Chişinău: ASEM, 2015; 

 Мiжнародна науково-практична конференцiя: Соцiально-экономiчний розвиток 

Украïни в умовах трансформацiйних змiн: виклики, тенденцiï, перспективи. Полтава: 

2015; 
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 Conferința ştiinţifico-practică: Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice, 03 

martie 2016. Cahul: Universitatea „B.P.Hajdeu”,  2016; 

 Conferinţa Ştiinţifică internaţională din domeniul contabilităţii cu genericul: Profesia 

contabilă – realizări şi perspective, 4 aprilie 2016. Chişinău: EcoFinConsult, 2016; 

 Conferința Stiințifică Internațională: The first Education to Employment, 7 April 

2016. București: ACCA, 2016; 

 Conferința științifică cu participare internațională:  Dezvoltarea armatei naționale în 

contextul aprofundării reformelor democratice, 14 aprilie 2016. Chișinău: Academia Militară a 

Forțelor Armate, 2015; 

 Международная научно-практическая конференция, 15-16 апреля 2016. 

Украина, Ужгород: 2016; 

 Международная научно-практическая конференция: Перспективы развития 

учета, контроля и анализа в контексте евроинтеграции, 26 мая 2016. Украина, Херсон: 

Грiнi, 2016; 

 Conferinţa Ştiinţifică internaţională Aniversară: Oportunităţi şi provocări ale 

profesiei contabile şi de audit: experienţa şi soluţii mondiale, 17 iunie 2016. Chişinău: ACAP, 

2016; 

La fel pe parcursul anului de studii 2015-2016, cadrele didactice ale facultăţii Contabilitate au 

participat la diferite manifestări științifice la nivel național și internațional organizate în țară: 

 

Tabelul 42. Manifestări știinţifice la care au participat colaboratorii facultăţii Contabilitate 

 

Activitatea în care s-a participat Perioada 

desfășurării 

Participanţii 

Seminarul știinţific „Politici și strategii  de 

asigurare a calităţii auditului financiar USM 

26.03.2015 Cojocari Ala 

Conferinţa Internaţională „Gestion de 

Ressouces et Guvernance”, Sofia, Bulgaria 

19-20 

septembrie 2014 

Bîrcă Aliona 

Conferinţa Știinţifică Internaţională „Corporate  

governance: instrument of recovery and 

development of performance 

28-29 mai 2015 Bîrcă Aliona 

Elsevie workshop, Iași, România 24 martie 2015 Bîrcă Aliona 

Conferinţa Profesională „Perspective fiscale și 

contabile la început de 2015”, ACAP 

15 decembrie 

2014 

Dima Maria 

Forumul „Fostering the Knowledge Triangle in 

Moldova”, ASEM 

 

 

4-6 februarie 

2015 

Lazari L., Bădicu G., 

Bajan M., Muntean N., 

Ţurcan L., Călugăreanu D., 

Mihaila S., Brașoveanu A., 

Chirilov N., Gavriliuc L., 

 Paladi V., Cojocari A.,  

Tolmaţchi S., Gudima G. 

Conferinţa Știinţifică Internaţională  „Politici și 

mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în 

plan naţional și internaţional”, USM 

31.10-1.11 2014 Muntean N., 

Cojocari A., 

Tolmaţchi S. 

Conferinţa Internaţională  „Professional 24 aprilie 2015 Muntean N., Harea R.,  
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Education and Economic Needs of the Blak 

Sea Region” 

Călugăreanu D. 

Gavriliuc L 

Conferinţa Internaţională „MoodleMoot 

Moldova 2015”, ASEM 

30.03 – 3.04 

2015 

Călugăreanu D. 

Congresul II Naţional al Contabililor din 

Republica Moldova,  

4 aprilie 2015 Grigoroi L., Popovici A.. 

Bajan M.,  Lazari L., 

Ţurcan L., Badicu G., 

Gudima G., Harea R., 

Muntean N., Dima M., 

Gavriliuc L., Cojocari A., 

Tolmaţchi S. 

Formare naţională destinată profesorilor de 

limba franceză 

14 noiembrie 

2014 

Gavriliuc L 

 

Alte activități: 

 Membru al Consiliului de Confirmare al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat al 

Republicii Moldova (Grigoroi L. dr. conf.univ.); 

 Membri al Consiliului Consultativ al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat al 

Republicii Moldova (Bucur V. dr.hab. prof. univ., Tostogan P. dr. conf. univ.); 

 Membri ai Consiliului Consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor (Bucur V., dr. hab., 

prof. univ.; Grabarovschi L., dr., conf.univ; Ţiriulnicova N., dr., conf.univ.); 

 Membru al Comisiei de certificare a auditorilor de pe lîngă Ministerul Finanţelor 

(Melnic G., dr., conf. univ.; Gavriliuc L., dr., conf. univ.; Paladi V., dr., conf. univ.); 

 Membru în grupul de experţi/consilii/comisii ale unor organizaţii/instituţii 

internaţionale (Nederiţa A., dr.hab., prof. univ.); 

 Membru al Consiliului de coordonare şi avizare a actelor normative în domeniul 

contabilităţii și auditului pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (Tostogan P., dr., 

conf. univ.); 

 Membru al Consiliului consultativ pe lângă Curtea de conturi (Tostogan P., dr., conf. 

univ.); 

 Președintele comisiei de cenzori a Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare 

(Graur A., dr., conf.univ.); 

 Membru al Comisiei de certificare a auditorilor interni din sectorul public pe lângă 

Ministerul Finanţelor (Bîrcă A., dr., conf.univ.); 

 Membru al Consiliului de administrare la ÎS „Fiscservinform” (Muntean N., dr., 

conf.univ.); 

 Membrii ai Consiliului de supraveghere a Activităţii de audit pe lângă Ministerul 

Finanţelor (Manoli M., dr., conf.univ.; Iachimovschi A., dr., conf.univ.; Ştahovschi A., dr., 

conf.univ.); 

 

Membrii ai colegiilor de redacție:  

 Membru al colegiului de redacţie al revistei „Economica” (Bucur V., dr.hab, prof. 

univ.); 

 Redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit” (Tostogan P., dr., conf.univ.); 

 Membri ai colegiului de redacţie al revistei „Contabilitate şi audit” (Grigoroi L., dr., 

conf. univ.;Ţurcanu V., dr.hab., prof.univ.; Nederiţa A., dr.hab, prof. univ.; Grabarovschi L., dr., 
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conf.univ.; Manoli M., dr., conf.univ.; Zlatina N., dr., conf.univ.; Ţiriulnicova N., dr., conf.univ.; 

Dima M., dr. conf. univ.; Paladi V., dr., conf.univ.); 

 Membru în Colegiul editorial științific al revistei European Journal of Accounting, 

Finance & Business (Grigoroi L., dr., conf.univ.); 

 Membru în Colegiul editorial științific al revistei Audit financiar, România (Grigoroi 

L., dr., conf.univ.); 

 Membru în Colegiul editorial științific al revistei Журнал «Вестник 

профессиональных бухгалтеров (Grigoroi L., dr., conf.univ.); 

 Membru în Colegiul editorial științific al revistei Независимый аудитор. Revista este 

indexată în Ebsco (Grigoroi L., dr., conf.univ.); 

 Membru în colegiul de redacție: European Journal of Accounting, Finance & Business, 

founded by „Ştefan cel Mare” University of Suceava, Romania (Grigoroi L., Lazari L., dr., 

conf.univ.; Harea R., dr., conf.univ.; Graur A., dr., conf.univ.; Mihaila S., dr., conf.univ.); 

 Membru în grupul de experţi instituţii internaţionale: Keiser University, 1500 NW 

49th St, Fort Lauderdale, FL 33309, USA (Curagău N., dr., conf.univ.); 

 Consultant în analiza rapoartelor financiare în cadrul Proiectului UNDP „Suport to 

Confidence Building Measures” (Graur A., dr., conf.univ.); 

 

Membri ai unor structuri din cadrul ASEM 

 Membru în Consiliul SMEEB, ASEM – Bîrcă A., dr., conf.univ.; 

 Preşedinte al Seminarului Ştiinţific de Profil (Ţurcanu V., dr. hab., prof.univ.); 

 Secretar al Seminarului Ştiinţific de Profil (Zlatina N., dr., conf.univ.); 

 Membri ai Senatului ASEM (Ţurcanu V., dr. hab., prof.univ.; Grigoroi L., dr., 

conf.univ.; Lazari L., dr., conf.univ.;  Cauş L., dr., conf.univ.; Popovici A., dr., conf.univ.); 

 Membri al echipei de audit al calităţii din ASEM (Bajerean E., dr., conf.univ.; Mișova 

T., dr., conf.univ.; Postolachi B., lector universitar; Bădicu G., dr., conf.univ.; Țurcan L., lector 

superior); 

 Președinte al Consiliului Știinţific Specializat D 32.522.02-04, ASEM la specialitatea 

522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică” la  susţinerea tezei de doctor în economie 

„Contabilitatea activelor imobilizate”, autor Brînzilă Liuba, 6 noiembrie 2015, Ţurcanu V., dr. 

hab., prof.univ.; 

 Secretar știinţific al Consiliului Știinţific Specializat D 32.522.02-04, ASEM la 

specialitatea 522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică” la  susţinerea tezei de doctor în 

economie „Contabilitatea activelor imobilizate”, autor Brînzilă Liuba, 6 noiembrie 2015, 

Grabarovschi L., dr., conf.univ.; 

 Membru în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.522.02-04, ASEM la 

specialitatea 522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică” la  susţinerea tezei de doctor în 

economie „Contabilitatea activelor imobilizate”, autor Brînzilă Liuba, 6 noiembrie 2015, Lazari 

L., dr., conf.univ.; 

 Membri ai Consiliului facultăţii „Contabilitate”: Grigoroi L., dr., conf. univ.; 

Iachimovschi A., dr., conf. univ.;  Lazari L., dr., conf. univ.; Popovici A., dr., conf. univ.; 

Bajerean E., dr., conf. univ.;  Grabarovschi L., dr., conf. univ.; Bădicu G., dr., conf. univ.; 

Chirilov N., dr., conf. univ.; Țiriulnicova N., dr., conf. univ.; Mihaila S., dr., conf. univ.; Harea 

R., dr., conf. univ.; Muntean N., dr., conf. univ.; Cușmăunsă R., dr., conf. univ.; Nani M., dr., 

conf. univ.; Țugulschi Iu., dr., conf. univ.; Bajan M., dr., conf. univ.; Grumeza D., dr., conf. 

univ.; Caraman S., lector superior); 
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 Membri ai Seminarului Știinţific de profil „Problemele contabilităţii şi auditului” din 

cadrul ASEM (Nederiţă A., dr. hab., prof. univ.; Mişova T., dr., conf.univ.; Manoli M., dr., 

conf.univ.; Tostogan P., dr., conf.univ.; Grabarovschi L., dr., conf.univ.; Bajerean E., dr., 

conf.univ.; Grigoroi L., dr., conf.univ.; Lazari L., dr., conf.univ.;   Paladi V., dr., conf.univ.; 

Țiriulnicova N., dr., conf.univ.); 

 Preşedinte al Comisiei Metodice a facultăţii ,,Contabilitate” (Lazari L. dr., conf.univ.); 

 Membri ai Comisiei Metodice a facultăţii ,,Contabilitate” (Bîrcă A. dr., conf.univ., 

Gavriliuc L. dr., conf.univ., Popovici A., dr., conf.univ; Graur A., dr., conf.univ; 

 Director al Centrului de studii în domeniul raportării financiar – manageriale și 

auditului, ASEM  (Grigoroi L., dr., conf.univ.); 

 Vice-director al Centrului de studii în domeniul raportării financiar – manageriale și 

auditului, ASEM  (Lazari L., dr., conf.univ.); 

 Membri ai Centrului de studii în domeniul raportării financiar-manageriale și 

auditului, ASEM tot colectivul facultății Contabilitate; 

 

Membri în comitete științifica a unor conferințe internaționale:  

1. Membri ai Comitetului Ştiinţific la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională (L. Grigoroi): 

23rd Internațional Economic Conference IECS 2016, 20-21 mai 2016, Universitatea Lucian 

Blaga din Sibiu, România. 

http://iecs.ulbsibiu.ro/timetable/ 

2. Membri ai Comitetului Ştiinţific la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională (L. Grigoroi): 

4
th

 International Scientific and Practical Conference “Prospects of Development of Accounting, 

Control and Analysis in the context of European Integration”, 26 may, Odessa, Ukraine, Odessa 

National Economic University 

oneu.edu.ua/news/files/2602201602/inf_list_en.docx 

3. Membri ai Comitetului Ştiinţific la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională (L. Grigoroi): І 

International scientific and practical conference   «Institutionalization of Euro integration 

processes: Society, Economics, Administration», April 21-22,  Rivne-2016 

mspu.by/files/oms/inf-pismo-03-2016.PDF 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ve

d=0ahUKEwjn4N-

52ZPNAhUCaxQKHXmgAWkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fmspu.by%2Ffiles%2Foms

%2Finf-pismo-03-

2016.PDF&usg=AFQjCNHQXiuPkKRWgJaZjvShMKxhX5ksPQ&sig2=wu9C4jHVgb8Oj60m

E-we_g 

4. Membri ai Comitetului Ştiinţific la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Paradigma 

contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale”: Lazari L., dr., 

conf.univ.; Grigoroi L., dr., conf.univ.; Ţiriulnicova N., dr., conf.univ.; Harea R., dr., conf.univ.; 

Bîrcă A., dr., conf.univ.; Muntean N., dr., conf.univ.; Gherasimov M., dr., conf.univ.; Mihaila S., 

dr., conf.univ.; Erhan L., dr., conf.univ.; Chirilov N., dr., conf.univ.; Bădicu G., dr., conf.univ.; 

Bajan M, dr., conf.univ.;. 

5. Membri ai Comitetului organizatoric la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

„Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale” – 

Ţurcan L., lector sup.; Braşoveanu A., lector sup.; Călugăreanu D., lector;  Cojocari A., lector 

sup.; Gudima G., lector sup.;  Tolmaţchi S, lector sup. 

http://iecs.ulbsibiu.ro/timetable/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4N-52ZPNAhUCaxQKHXmgAWkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fmspu.by%2Ffiles%2Foms%2Finf-pismo-03-2016.PDF&usg=AFQjCNHQXiuPkKRWgJaZjvShMKxhX5ksPQ&sig2=wu9C4jHVgb8Oj60mE-we_g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4N-52ZPNAhUCaxQKHXmgAWkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fmspu.by%2Ffiles%2Foms%2Finf-pismo-03-2016.PDF&usg=AFQjCNHQXiuPkKRWgJaZjvShMKxhX5ksPQ&sig2=wu9C4jHVgb8Oj60mE-we_g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4N-52ZPNAhUCaxQKHXmgAWkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fmspu.by%2Ffiles%2Foms%2Finf-pismo-03-2016.PDF&usg=AFQjCNHQXiuPkKRWgJaZjvShMKxhX5ksPQ&sig2=wu9C4jHVgb8Oj60mE-we_g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4N-52ZPNAhUCaxQKHXmgAWkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fmspu.by%2Ffiles%2Foms%2Finf-pismo-03-2016.PDF&usg=AFQjCNHQXiuPkKRWgJaZjvShMKxhX5ksPQ&sig2=wu9C4jHVgb8Oj60mE-we_g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4N-52ZPNAhUCaxQKHXmgAWkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fmspu.by%2Ffiles%2Foms%2Finf-pismo-03-2016.PDF&usg=AFQjCNHQXiuPkKRWgJaZjvShMKxhX5ksPQ&sig2=wu9C4jHVgb8Oj60mE-we_g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4N-52ZPNAhUCaxQKHXmgAWkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fmspu.by%2Ffiles%2Foms%2Finf-pismo-03-2016.PDF&usg=AFQjCNHQXiuPkKRWgJaZjvShMKxhX5ksPQ&sig2=wu9C4jHVgb8Oj60mE-we_g
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6. Membri ai Comitetului organizatoric la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională (Grigoroi 

L.) CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ ,,Competitivitatea şi inovarea în 

economia cunoaşterii” 25-26 septembrie 2015 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ve

d=0ahUKEwi7_4n92ZvNAhUDcRQKHc-

FA8gQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ase.md%2Ffiles%2Fpublicatii%2Felectronice%2

F25092015_41.pdf&usg=AFQjCNHVdsezgqw4BdkUkjrWrPINCrKf3g&sig2=nCbRv7_53BBiP

Td8lKKGZw 

 

Facultatea CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ 

Unii indicatori privind activităţile de cercetare-inovare sunt prezentate în tabelul 7.1 

Au fost efectuate cercetări ştiinţifice  în cadrul a 13 teme de cercetare, conform Planului 

de cercetări ştiinţifice al ASEM, cu și 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).  

Facultatea CSIE, în 2016,a participat în calitate de co-organizator al Conferinţei 

Internaţionale „Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale” (Chişinău, 

ASEM-ATIC, martie 2016). 

 

Tabelul 43.  Unii indicatori privind activităţile de cercetare-inovare la facultate 

 

Indicator 

Catedra 

Total 
Cibernetica şi 

informatică 

economică 

Matematică şi 

statistică  

economică 
 

Tehnologii 

informaţionale 

Nr. conducători de 

doctorat 
3 1 - - 4 

Nr.doctoranzi; 9 5 - - 14 

Nr. teze de doctorat 

susţinute 
- - - - - 

Nr.programe/proiecte de 

cercetare 
6 4 - 3 13 

Volum 

activităţi 

cercetare 

Nr. cărţi 10 4 - 4 18 

Nr. articole  19 22 - 14 55 

Nr. alte 

publicaţii 
- - - - - 

Manifestări 

ştiinţifice 

organizate 

naţionale - 2 - - 2 

internaţionale 
- 2 - - 2 

 

În anul  2015-2016 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 din alte instituţii din Republica Moldova, 

România, SUA ,Bulgaria şi Ucraina.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_4n92ZvNAhUDcRQKHc-FA8gQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ase.md%2Ffiles%2Fpublicatii%2Felectronice%2F25092015_41.pdf&usg=AFQjCNHVdsezgqw4BdkUkjrWrPINCrKf3g&sig2=nCbRv7_53BBiPTd8lKKGZw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_4n92ZvNAhUDcRQKHc-FA8gQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ase.md%2Ffiles%2Fpublicatii%2Felectronice%2F25092015_41.pdf&usg=AFQjCNHVdsezgqw4BdkUkjrWrPINCrKf3g&sig2=nCbRv7_53BBiPTd8lKKGZw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_4n92ZvNAhUDcRQKHc-FA8gQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ase.md%2Ffiles%2Fpublicatii%2Felectronice%2F25092015_41.pdf&usg=AFQjCNHVdsezgqw4BdkUkjrWrPINCrKf3g&sig2=nCbRv7_53BBiPTd8lKKGZw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_4n92ZvNAhUDcRQKHc-FA8gQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ase.md%2Ffiles%2Fpublicatii%2Felectronice%2F25092015_41.pdf&usg=AFQjCNHVdsezgqw4BdkUkjrWrPINCrKf3g&sig2=nCbRv7_53BBiPTd8lKKGZw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_4n92ZvNAhUDcRQKHc-FA8gQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ase.md%2Ffiles%2Fpublicatii%2Felectronice%2F25092015_41.pdf&usg=AFQjCNHVdsezgqw4BdkUkjrWrPINCrKf3g&sig2=nCbRv7_53BBiPTd8lKKGZw
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       Catedra Cibernetică și Informatică Economică 

Cercetările ştiinţifice s-au efectuat în cadrul unui proiect instituţional (în comun cu INCE) 

şi, de asemenea, în cadrul a 5 teme de cercetare ştiinţifică, din iniţiativă proprie, în cadrul 

tematicii interne a ASEM, inclusiv în cadrul temelor de doctorat. 

Unii indicatori privind activităţile de cercetare-inovare sunt prezentate în tabelul 44 

 

Tabelul 44. Unii indicatori privind activităţile de cercetare-inovare la catedră 

 

Indicator 

Cibernetica şi 

informatică economică 

Nr. conducători de doctorat 3 

Nr.doctoranzi; 9 

Nr. teze de doctorat susţinute 1 (Levandovsky Vladislav) 

Nr.programe/proiecte de cercetare 6 

Volum activităţi 

cercetare 

Nr. cărţi 10 

Nr. articole  19 

Nr. alte publicaţii - 

Manifestări ştiinţifice 

organizate 

naţionale - 

internaţionale - 

a) Teme de cercetare: 

 o temă instituţională împreună cu IEFS; 

 5 teme fără finanţare, sunt mai multe teme în planurile individuale ale profesorilor. Cercetările 

sunt efectuate în cadrul a două laboratoare de cercetare: Infociber şi Securitatea informaţională;  

 11 teme de cercetare ale celor 11 doctoranzi şi competitori de la catedră, împreună cu 

conducătorii ştiinţifici de la catedră;  

b) Rezultatele cercetărilor sunt comunicate la mai multe conferinţe, printre care şi: 

 Simpozionul ştiinţific al ASEM (Chişinău, ASEM, septembrie 2015); 

 Conferinţa internaţională „Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale” 

(Chişinău, ASEM-ATIC, martie 2016); 

c) În total 29 publicaţii, inclusiv: 

 10 lucrări metodico-didactice (indicate mai sus); 

 19 articole in materialele conferinţelor internaţionale. 

Pe lângă catedră funcţionează seminarul ştiinţifico-metodic al catedrei. În anul universitar 

2015/2016 au avut loc 6 şedinţe ale seminarului la care au fost discutate lucrările metodico-

didactice publicate. 

 

Catedra Tehnologii informaționale. 

 Pe parcursul anului de studii 2015-2016 şi-a desfăşurat activitatea seminarul ştiinţific al 

catedrei „Sisteme de informatizare şi dezvoltare a societăţii secolului XXI (conducător, 

prof.univ. Todoroi D.) în cadrul căruia au fost audiate comunicări ştiinţifice ale colaboratorilor 

catedrei. 
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La catedră şi-a desfăşurat activitatea şi seminarul metodic. Au fost organizate 6 şedinţe 

unde s-au discutat diferite probleme ce ţin de planurile de studii, de programele analitice a 

cursurilor ce se predau la catedră, s-a discutat despre metode inovaţionale de predare în 

instituţiile superioare de învăţământ, despre organizarea lucrului individual al studenţilor. Au 

fost audiate comunicări ale colaboratorilor catedrei. 

În cadrul catedrei sunt iniţiate 3 teme de cercetare: 

1. Crearea societăţii conştiinţei, conducător - prof. univ. Dumitru Todoroi; 

2. Cercetarea unor  aspecte intensionale ale procesării limbajului natural,  conducător - 

conf. univ. Sergiu Creţu; 

3. Convexitate şi optimizare pe structuri discrete, conducător – Anatolie Prisăcaru. 

 

La catedră şi-a desfăşurat activitatea seminarul ştiinţific studenţesc “Sisteme de 

informatizare şi dezvoltare ale societăţii secolului XXI” (conducător prof.univ. Todoroi D.), în 

cadrul cărui au fost organizate 11 şedinţe cu discutarea a 15 referate ale studenţilor. 

Catedra Tehnologii Informaţionale a organizat TELECONFERINŢA internaţională a 

tinerilor cercetători “Crearea Societăţii Conştiinţei”, Ediţia a 5-a,  22-23 aprilie 2016 cu 

participanţi din Moldova, România, Statele Unite. 

În cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători (22-23 aprilie 2016) a fost 

organizată secţiunea Sisteme de informatizare a Societăţii Secolului XXI cu comunicări ale 

studenţilor pregătiţi de colaboratorii catedrei. 

Profesorii catedrei au participat cu comunicări ştiinţifice la un şir de conferinţe Naţionale 

şi Internaţionale: 

1.The Third Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova , august 19-

23 2015, Chişinău. 

2.Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaştereii”, 25-26 septembrie, 2015, ASE, Chişinău. 

3. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Modelare matematică, optimizare şi tehnologii 

informaţionale”, (22-25 martie 2016). 

4. Simpozionul ştiinţific a tinerilor cercetători, Ediţia a XII-a Secţiunea: „Sisteme de 

dezvoltare şi informatizare a Societăţii Secolului XXI”, catedra „Tehnologii Informaţionale”, 22-

23 aprilie 2016: Chişinău, ASEM”. 

  5. TELECONFERINŢA internaţională a tinerilor cercetători „Crearea Societăţii 

Conştiinţei”, (22-23 aprilie 2016): Chişinău, ASEM. 

Au fost publicate în total  14 lucrări ştiinţifice. 

 

Catedra Matematică și Statistică Economică. 

Cercetările ştiinţifice s-au efectuat în cadrul unui proiect instituţional, un proiect de stat 

şi, de asemenea, în cadrul a 5 teme de cercetare ştiinţifică, din iniţiativă proprie, în cadrul 

tematicii interne a ASEM, inclusiv în cadrul temelor de doctorat. 

Unii indicatori privind activităţile de cercetare-inovare sunt prezentate în tabelul 45. 
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Tabelul 45. Unii indicatori privind activităţile de cercetare-inovare la catedră 

 

Indicator MSE 

Nr.programe/proiecte de cercetare 4 

Volum activităţi 

cercetare 

Nr. cărţi 4 

Nr. articole  22 

Nr. alte publicaţii - 

Manifestări ştiinţifice 

organizate 

naţionale  2 

internaţionale 2 

  

Catedra  a organizat cursuri de instruire cu susținerea proiectului Îmbunătățirea statisticii 

regionale în Republica Moldova Limbajul de programare R și Estimarea ariilor mici. Cursurile 

au avut loc în cadrul ASEM pe 1,6,7,8 aprilie 2016.   

 De ziua mondiala a statisticii catedra a organizat  conferința Statistici locale și regionale 

mai bune pentru o viață mai bună.   

Workshop Educație și formare în domeniul statisticii regionale în Republica Moldova, 29 

martie 2016  

Masa rotunda privind egalitatea de gen, bugetare sensibilă la dimensiunea de gen, 

drepturile omului și ale femeii pentru cadre didactice din instituțiile universitare Prezentarea de 

Ion Partachi Aspectele statisticii gender. Integrarea aspectelor de statistică gender în disciplinele 

și specialitățile /specializările în cadrul ASEM 23 decembrie 2015 

Teme de cercetare: 

 o temă instituţională  

 expert senior Pârțachi I. in cadrul proiectului Improved Statistics in the Republic of Moldova 

(Europe Aid/135392/d/SER/MD) perioada 1.12.2015-29.02.2016 

 

 6 teme de cercetare ale celor 6 doctoranzi de la catedră, împreună cu conducătorii ştiinţifici de 

la catedră;  

 Rezultatele cercetărilor sunt comunicate la  11 conferinţe. O participare la atelierul de lucru 

Angajabilitate și carieră : indicatori de calitate a sistemului de învățământ universitar, 9 iunie 

2016  

 

Facultatea BUSINESS ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

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.  
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- Programul de Stat „Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă 

în contextul economiei bazate pe cunoaştere, globalizării şi integrării regionale şi 

europene” (perioada 2010-2014). Coordonator de program - prof. univ. G. Belostecinic  

- Programul de Stat „Monitorizarea competitivității economice a Republicii 

Moldova în context regional și mondial și direcții de ameliorare și dezvoltare din 

perspectiva implementării Acordului de asociere cu uniunea europeană” în cadrul direcției 

strategice Patrimoniul Național și dezvoltarea societății (2015-2018). Coordonator de program - 

prof. univ. G.  

În cadrul proiectelor de inițiativă  realizate de catedre: 

- ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management și sporirea competitivității 

agenților economici” - cat. Management, conducător științific dr., conf. G. Țurcanu; 

- ”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. 

Programe/proiecte de cercetare elaborate spre finanţare 

Au fost elaborate și prezentate spre finanțare Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mai multe 

proiecte de cercetare, printre  care 3 proiecte bilaterale: 

 

Tabelul 46. Proiecte bilaterale 2016 – 2018 

 

Titlul proiectului Aplicant Parteneri Perioada 

Membrii profilului 

implicaţi  în 

realizarea proiectului 

AȘM cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Ştiințifică și Inovare din România 

Antreprenoriatul social– 

oportunitatea de 

impulsionare a dezvoltării 

economice 

Catedra 

”Management

”, ASEM  

Universitatea 

de Vest 

Timișoara 

01.09.2016 

– 

31.08.2018 

Solcan A.  

Covaş L. 

Stihi L. 

Dorogaia I. 

Sandulachi V. 

Dezvoltarea spiritului 

antreprenonal prin 

interconectarea mediului 

universitar cu piaţa muncii  

Acronimul: DSAUVT 

Catedra 

”Management

” 

 

Universitatea 

”Aurel Vlaicu” 

din Arad, 

România 

01.09.2016 

– 

31.08.2018 

Cojocaru V. 

Bucos T. 

Negru I. 

Zamaru V. 

Sandulachi V. 

Ţîmbaliuc N. 

AȘM cu Agenţia de Stat pentru Ştiinţa, Inovare şi Informatizarea a Ucrainei 

Creşterea competitivităţii Catedra Universitatea 01.01.2017 Dorogaia I. 
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întreprinderilor mici şi 

mijlocii prin îmbunătăţirea 

activităţii de comunicare 

”Management

”  

de Stat din 

Doneţk, or. 

Viniţa, Ucraina 

– 

31.12.2018 

Negru I. 

Solcan A. 

Covaş L. 

Zamaru V. 

Sandulachi V. 

 

 
Proiecte Tempus/Erasmus + 

În anul universitar 2015– 2016 Facultatea de Business şi Administrarea Afacerilor a 

participat la realizarea a 3  proiecte cu finanțarea Uniunii Europene (tabelul 47) 

 

Tabelul 47. Lista proiectelor internaționale în care sunt implicați profesorii facultății BAA 

 

Nr.  

proiectului 

Titlul proiectului   Aplicant Parteneri Etapa 

actuală 

Membrii 

profilului 

implicaţi  în 

realizarea 

proiectului 

530349-

TEMPUS-

1-2012-1-

FR-

TEMPUS-

JPHES 

Inter-university 

Start-up centers for 

students’ innovations 

development & 

promotion  

(SUCSID) 

University 

Montpellier 2 

BY(3) MD(3) 

UA(9) 

In derulare 

(finalizat  în 

2015) 

Stihi L.,  

Solcan A., 

Covaş L., 

Dorogaia I. 

530740-

TEMPUS-

1-2012-1-

DK-

TEMPUS-

SMGR  

Enhancing 

University Autonomy 

in Moldova 

(EUniAM) 

Aalborg 

University 

MD(14) In derulare 

(finalizat în 

2015) 

Belostecinic 

Gr., 

Cotelnic A., 

Solcan A.,  

Gaugaş T. 

561884-

EPP-1-

2015-1-

DK-

EPPKA2-

CBHE-JP 

Introducing Problem 

Based Learning in 

Moldova: Toward 

Enhancing Students' 

Competitiveness and 

Employability 

(PLBMD) 

Aalborg 

University 

MD(6) In derulare  

(până 2018) 

Belostecinic 

Gr., 

Cotelnic A., 

Solcan A., 

Covaş L., 

Dorogaia I 

Stihi L.,  

Gaugaş T. 

Timbaliuc N. 

Sandulachi V. 

 Renforcement de l’ex

périence internationa

le individuelle comm

e levier de la politiqu

Universitatea 

tehnica din Cluj-

Napoca, 

ASEM, 

Université 

Paris 

Dauphine, 

Université 

Etapa finala, 

(finisează în 

2015) 

Galanton N. 

 

http://www.pblmd.aau.dk/
http://www.pblmd.aau.dk/
http://www.pblmd.aau.dk/
http://www.pblmd.aau.dk/
http://www.pblmd.aau.dk/
http://www.pblmd.aau.dk/
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e globale de l’univers

ité  (AUF) 

 

Universitatea de 

Stat Alecu Russo 

din Balti, 

Universitatea din 

Craiova. 

Jean Moulin 

Lyon 3, École 

Nationale 

Supérieure des 

Sciences  

Agronomiques 

de Bordeaux 

Aquitaine  

France  

 «Women 

Entrepreneurship - 

A Job Creation 

Engine for South 

East Europe» 

South Este 

European Center 

for 

Entrepreneurial 

Learning. Croatia 

(SEECEL) 

Albania, 

Montenegru, 

Serbia, Bosnia 

Hertegovina, 

Turcia, 

Moldova 

S-a finalizat 

Perioada 

derulării 

2012-2015 

Stihi L 

Expert 

național 

 
 

Activitatea cercurilor  ştiinţifice studenţești 

 

La facultate activează 4 cercuri științifice studențești: 

- Manager de succes - catedra Management, coordonator:  conf.univ., dr. Bilaş Liudmila, 

conf.univ., dr. Dorogaia Irina. 

- Marketer - catedra de Marketing 

și Logistică, coordonator: conf. 

univ. Ion Macari;  

- Merceolog - catedra 

Merceologie și comerț,  

coordonator: conf. univ. Ion Panfil,  

- Turism - catedra Turism și 

Servicii Hoteliere, coordonator: 

lector univ. Livia Rusu. 

 

 

 

 

Tabelul 48. Activitatea cercurilor  ştiinţifice studenţești (2015-2016) 

 

Tematica Invitat special Data 

F
o
rm

a
 d

e 

o
rg

a
n

iz
a
re

 Numărul 

p
a
rt

ic
ip

. 

ra
p

o
a
rt

e 

a
u

d
ia

te
 

Manager de succes      



   132   

Tendinţe actuale  în 

dezvoltarea managementului  

Mazurov Veaceslav 

manager, dealerul oficial   

Chevrolet și Opel 

30.10.20

15 

seminar 61 4 

Factorii determinanţi ai 

managementului de succes  

Mammadov SAFAR , seful 

Departamentului Vinzari si 

Marketing   „VION-

IMPEX” SRL    

27.11.20

15 

Dezbat. 63 4 

Creativitatea ca element de 

bază al inovaţiilor în 

business 

Andrei Covalschi, 

antreprenor 

11.12.20

15 

masa 

rotundă 

63 3 

Calităţile managerului de 

succes şi realizarea 

potenţialului managerial 

 29.03.20

16 

Dezbat. 19 4 

Căile de perfecţionare a 

managementului  riscurilor 

în întreprinderile autohtone 

 12.04.20

16 

Dezbat. 23 3 

Marketer       

Cum să-ţi poziţionezi oferta 

în cadrul pieţii şi să devii  

lider într-o categorie 

Mihai Popescu – specialist 

principal  „Moldcel” 05.11.15 

Dezbat. 20 2 

Cât de importante sunt 

ideile pentru o strategie de 

marketing  

Mihai Stepanov – co-

fondator „Evolutix 

Tehnologies” 

12.12.15 
Masă 

rotundă 

20 3 

Stabilirea contactelor de 

afaceri cu partenerii de peste 

hotare 

Lilia Andreucă – 

Consultant economic 

superior „KOMPASS 

Moldova” 

18.02.16 Dezbat. 

20 4 

Lupta pentru un loc de 

frunte în mintea clienţilor 

/consumatorilor 

Dumitru Slonovschi –

Director general    

„Magenta- Consalting 

17.03.16 
 Masă 

rotundă 

20 3 

Adevăr, minciună şi 

advertising. 

Iurie Malancea –Manager 

Reclamă şi vânzări  

„Advanced- Consalting 

14.04.16 Dezbat. 

20 2 

Turism      

Legislaţia turistică a 

Republicii Moldova 

 Noiembr

ie 2015 

Masă 

rotundă 

20 18 

Valorificarea  şi promovarea 

turismului rural, ecologic şi 

cultural şi balnear în 

Republica Moldova 

 Februari

e, 2016 

Seminar 20 20 

Dezvoltarea  durabilă a 

turismului. 

 Martie, 

2016 

Seminar 20 19 

Investiţiile în turism  Aprilie, 

2016 

Masă 

rotundă  

20 17 

Promovarea turismului. 

Proiecte, propuneri. 

 Mai, 

2016 

Seminar 20 20 
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Merceolog      

Organizarea activităţii de 

cercetare a studenţilor în 

cadrul cercului ştiinţific al 

catedrei 

  

18.09.-

25.09.15 

Dezbat.  

26 

 

- 

Dezbateri dedicate zilei 

internaţionale a 

standardizării şi calităţii 

 13.10. - 

30.10.20

15 

Dezbat.  

16 

 

3 

1.Aspecte privind protecţia 

consumatorilor în 

activităţile comerciale 

2.Prezentarea,selectarea 

lucrărilor pentru participarea 

la simpozionul ştiinţific 

studenţesc 

  

Martie-

Aprilie 

2016 

 

Masă 

rotundă 

 

14 

 

4 

Organizarea şi desfăşurarea 

conferinţei ştiinţifice 

studenţeşti  din cadrul 

ASEM şi al altor instituţii de 

învăţământ 

  

Aprilie 

2016 

 

Dezbat. 

 

26 

 

18 

 

Manifestări ştiinţifice şi stagii în ţară și 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 2015-2016 în cadrul facultății au fost organizate mai multe manifestări 

științifice atât cu participarea profesorilor, cât şi a studenţilor. 

 

Tabelul 49. Manifestări ştiinţifice organizate pe parcursul anului universitar 2015-2016 

 

Nr. Data  Statutul (seminar, 

conferinţă, masă rotundă, 

simpozion) 

Denumirea  Numărul de 

participanţi 

1.  25 - 26 

septembrie 2015 

Conferinţa ştiinţifică 

internaţională 

Competitivitatea şi inovarea în 

economia cunoaşterii 

55 

2.  
20 Octombrie 

2015 

Masă  rotundă Posibilităţi de dezvoltare şi 

promovare a turismului balnear 

în Republica Moldova 

20 

3.  12 noiembrie 

2015 

Simpozion ştiinţific  ZIUA MONDIALĂ A 

CALITĂŢII cu genericul 

„Quality – Emotion – 

Inspiration” Chişinău: ASEM,  

54 

4.  
21 martie 16 

Simpozion ştiinţific Tendinţe de dezvoltare a 

diferitelor forme de turism în 

25 
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R. Moldova 

5.  25-26 martie 

2016 

Conferinţa naţională cu 

participarea internaţională 

Strategii şi politici de 

management în economia 

contemporană (ediţia V)  

63 

6.  22-23 aprilie 

2016 

Simpozion ştiinţific Simpozionul Ştiinţific al 

Tinerilor Cercetători. Ediţia a 

XIV-a 

6 

 

 

Conferinţa ştiinţifică internaţională 

”COMPETITIVITATEA ŞI INOVAREA ÎN ECONOMIA CUNOAŞTERII” 

(25 - 26 septembrie 2015) 

 

Cu prilejul Zilei ASEM și cea a Economistului din Republica Moldova, Academia de 

Studii Economice în parteneriat cu Academia Română și Institutul Național de Cercetări 

Economice a organizat în perioada 25- 26 septembrie, Conferința Științifică Internațională cu 

genericul: ”Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”.  

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 : România, Belarus, Ucraina și 

Tadjikistan. 

SOLCAN  A.,  dr., conf.univ. -  membru a comitetului de organizare. 

Moderatori: 

 Serduni Serghei, conf. univ., dr.,  

 Calmîş Valentina, conf. univ., dr., 

 Gaugaş Tatiana, lector univ. 

 

 

Simpozion ştiinţific dedicat ZILEI MONDIALE A CALITĂŢII 

 „QUALITY – EMOTION – INSPIRATION” 

ed. a 3-a 

 

Cu ocazia ZILEI MONDIALE A CALITĂŢII, în cadrul Facultății Business și 

Administrarea Afacerilor, în data de 12 noiembrie 2015s-a desfășurat simpozionul științific cu 

tematica ” Quality – Emotion – Inspiration”, prin care s-a accentuat importanţa fiecăruia în 

construirea calităţii. Evenimentul a fost organizat de către Catedra Management în colaborare cu 

Catedra Merceologie, Comerţ și Alimentație Publică (Anexa 18) . 

Numărul pe participanţi  –  54 persoane.  

Temă ce denotă importanța colaborării între colegi, departamente și parteneri de afaceri. 

În cadrul Simpozionului Științific au fost provocați la discuție studenții și profesorii ASEM, dar 

și reprezentanți ai mediului de afaceri, rolul cărora este major în asigurarea calității economiei. 

 

Conferinţa naţională cu participare internaţională ”STRATEGII ŞI POLITICI DE 

MANAGEMENT ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ”, ed. a 5-a 

Conferinţa naţională cu participare internaţională Ştiinţifică Internaţională ”STRATEGII 

ŞI POLITICI DE MANAGEMENT ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ” ed. a 5-a) a fost 



   135   

organizată de Facultatea de Business şi Administrarea Afacerilor şi catedra Management în 

perioada 25 - 26 martie 2016. Conferinţa şi-a propus să asigure un larg schimb de experienţă 

între specialişti din diferite domenii privind elaborarea şi dezvoltarea unor strategii şi politici de 

management pentru organizaţiile din Republica Moldova în contextul integrării ţării noastre în 

Uniunea Europeană.  

Lucrările conferinţei s-au  desfăşurat în 2 secţiuni:  

- Strategii manageriale în economia concurenţială 

- Dezvoltarea spiritului antreprenorial  

Conferinţa a fost inclusă în Planul manifestărilor ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice 

din Moldova preconizate pentru anul 2016.  

Comunicările ştiinţifice prezentate de participanţi au fost publicate în lucrarea: ”STRATEGII ŞI 

POLITICI DE MANAGEMENT ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ”, 25-26 martie 2016– 

Ed. a 5-a. – Chişinău: ASEM, 2016. – 250 p. Total – 63 comunicări. 

Informaţia privind conferinţa se anexează.  

 

Pe parcursul anului universitar 2015-2016, cadrele didactice ale Facultăţii Business şi 

Administrarea Afacerilor  au  participat  la diverse evenimente  naționale și internaționale după 

cum urmează: 

 

Tabelul 50. Participarea la congrese, simpozioane,seminare științifice, mese rotunde a 

cadrelor didactice 

 

 Tema evenimentului  Instituția organizatore, orașul, 

țara, data desfășurării  

Autorul comunicării 

1.  Conferinţa ştiinţifică internaţională 

”Competitivitatea şi inovarea în 

economia cunoaşterii”  

Chișinău: ASEM, 25 - 26 

septembrie 2015. 

Belostecinic, Gr.,   

Bilaş L.  

Bulican Adrian  

Cartavih T.  

Cojocaru V. 

Cristafovici P. 

Dorogaia L.  

Gaugaş, T.  

Golovco Vasile,  

Hăbăşescu M. 

Iordache S. 

Kovaliova, E. 

Livandovschi R. 

Melnic Igor, 

Mitniţcaia Lidia  

Rapcea Vitalie,  

Rotaru O.  

Saharnean L 

Sandulachi V. 

Serduni S. 

Şiscan E.  

Solcan A.  
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Solomatin Ala  

Ţurcan Natalia  

Turcov Ana 

Turcov, Elena  

Zgherea Georgetta   

2.  Strategii și politici de management 

în economia contemporană (ediția 

V). Conferința națională cu 

participarea internațională 

Chișinău:  ASEM, 25-26 martie 

2016 

Șavga Gh  

Bilaș L  

Buciușcan S. 

Cernat V. 

Ciumac Gh. 

Cojocaru V. 

Cotelnic A.,   

Covaș L  

Croitoru A. 

Dorogaia I  

Șendrea M. 

Hăbășescu M. 

Țîmbaliuc N. 

Negru I.  

Paladi I. 

Parfentiev A  

Sandulache V. 

Sârbu I.,   

Serduni S. 

Solcan A.  

Țurcanu Gh  

Zamaru V. 

3.  Simpozionul Științific al Tinerilor 

Cercetători. Ediția a XIV-a 

Chișinău:  ASEM, 22-23 aprilie 

2016 

   

4.  Conferinţa Naţională pentru 

Antreprenoriat Social 

AO ”Eco-Razeni”, SOIR Moldova, 

Chişinău: 6 octombrie 2015 

Sandulachi V. 

5.  Simpozionul ştiinţific dedicată 

ZILEI MONDIALE A CALITĂŢII 

cu genericul „Quality – Emotion – 

Inspiration”  

ASEM, Chişinău: 12 noiembrie 

2015 

Bilaş L. 

Cernat V. 

Cojocaru V. 

Cotelnic A. 

Covaş L. 

Dorogaia I. 

Hăbăşescu M. 

Rău A. 

Sandulachi V. 

Solcan A. 

Ţîmbaliuc N. 

Ţurcanu Gh. 

6.  Masa rotundă ”Dimensiunea 

psihosocială a activităţii economice 

din R. Moldova în condiţiile 

ASEM, Chişinău: 20 noiembrie 

2015  

Cojocaru V. 

Cotelnic A. 
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contemporane”  

7.  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

”Potenţialul de Finanţare al pieţei 

financiare nebancare şi 

perspectivele dezvoltării acesteia” 

ASEM, Chişinău: 27 noiembrie 

2015  

Cojocaru V. 

8.  TRIANGLE 2016 - International 

FORUM «Fostering the Knowledge 

Triangle in Moldova: Steps towards 

European integration through 

education-research-innovation” -  

2nd EDITION 

ASEM, Chişinău: 11-12 februarie 

2016   

Solcan A. 

Bilaş L. 

Covaş L. 

Dorogaia I. 

Iordache S. 

Ţîmbaliuc N. 

Cernat V. 

Hăbăşescu M. 

Sandulachi V. 

9.  Instruirea cadrelor didactice din 

instituţiile de învăţămînt din 

Republica Moldova în domeniul 

standardizării 

Institutul Naţional de 

Standardizare, Chişinău: 29 

februarie 2016 

Sandulachi V. 

10.  Conferinţa naţională cu 

participarea internaţională 

”Strategii şi politici de management 

în economia contemporană” (ediţia 

V).  

ASEM, Chişinău:  25-26 martie 

2016 

 

Bilaş L. 

Cernat V. 

Covaş L. 

Cotelnic A. 

Cojocaru V. 

Dorogaia I. 

Iordache S. 

Negru I. 

Paladi I. 

Parfentiev A  

Platon N.  

Sandulachi V. 

Sârbu I.  

Solcan A.  

Stihi L. 

Ţîmbaliuc N.  

Ţurcanu Gh. 

Rău A.  

Zamaru V. 

11.  European Economic Integration Universitatea de Studii Europene 

din Moldova, Chişinău, Moldova, 

25-26.03.2016 

Vornoviţchi D. 

12.  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

”Contabilitatea, audit şi analiza 

economică între conformitate, 

schimbare şi performanţă”  

ASEM, Chişinău: 2 aprilie 2016 Cojocaru V. 

13.  Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor 

Cercetători. Ediţia a XIV-a 

ASEM, Chişinău: 22-23 aprilie 

2016 

Ţîmbaliuc N. 

Cernat V. 
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Hăbăşescu M. 

Sandulachi V. 

14.  Международная научно-

практическая конференция 

«Информация и социум» 

Донецкий Национальный 

Университет, г. Винница, 28-29 

aprilie 2016 

Negru I.  

Ciumac G. 

15.  Международная научная 

конференция «Управление в 

условиях глобальных мировых 

трансформаций: экономика, 

политика, право» 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет» 

Севастопольский экономико – 

гуманитарный институт (филиал) 

ФГАОУ ВПО «Северо – 

Кавказский федеральный 

университет»,  

11-15 mai 2016 

Negru I.  

Vornoviţchi D.. 

16.  Atelier de lucru ”Angajabilitatea şi 

carieră:indicatori de calitate a 

sistemului de învăţământ 

universitar” 

ASEM, Chişinău: 9 iunie 2016 Solcan A. – 

participare 

Bilaş L. - participare 

Dorogaia I. - 

participare 

17.  Перспективы сотрудничества в 

области туризма между 

Украиной и Молдовой.       

Participare la prezentarea online a 

sistemul informational 

“PASSPORT’’ al Companiei 

Eurumonitor international 7 aprilie 

2016, BS  a ASEM                                                           

 

Cartavih T. 

18.  Семинар: Соглашение об 

углубленной и всеобемлющей 

свободной торговле между ЕС и 

РМ 07.04.2016 - 10.04.2016 

21-24  октября 2015г. на 

МВЦ  Moldexpo XV111-я 

Международная 

специализированная выставка-

ярморка сельскохозяйственной 

продукции, инвентаря 

технологий и ремесел.  

XXI-я Международная 

специализированная выставка 

туризма, отдыха и гостиниц 

07.04.2016 - 10.04.2016 

Cartavih T. 

19.  IV международная конференция 

«Паисиевские чтения». 

«Возвращение святоотеческой  

традиции богословия в жизни и 

трудах Паисия Величковского» 

Chişinău, 23-25 octombrie 2015 Zgherea Georgetta               

20.  ” Simpozionul  ştiinţifico- practic 

”Lecturi AGEPI”, ediţia XVIII- a 

AGEPI, Chişinău: 21-22 aprilie 

2016; 

 

Saharnean L. 

21.  Conferinţa internaţională 

inovaţională cu genericul „Rolul 

inovaţiilor pentru sporirea 

AGEPI în colaborare cu AŞM şi 

ATT sub patronatul Ministerului 

Economiei al RM, Localul: Sala 

Saharnean L. 
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competitivităţii economiei 

naţionale”, 

Azurie a AŞM, Chişinău, 19-20  

noiembrie 2015; 

22.  Masa rotundă cu genericul „ Istorii 

de succes ale businessului creativ ”, 

AGEPI; Ministerul Culturii, JCI 

Chişinău; Partener:Simpals SA;   

Chişinău: 26 noiembrie 2015 

Saharnean L. 

23.  Masa rotundă cu genericul „ 

Promovarea inovaţiilor şi 

produselor creative cu potenţial de 

comercializare”, 

AGEPI, Chişinău: 28 noiembrie 

2015  

Saharnean L. 

24.  Seminar metodic: Eco-bio-

economia în societatea bazată pe 

cunoaştere 

Prof. Constantin Oprean, Sc.D, de 

la Universitatea Sibiu „Lucian 

Blaga”, Chişinău, ASEM  

Saharnean L. 

25.  Conferinţă „Directorium”  

 

School of Business 

Communications, Chişinău: 28-29 

octombrie 2015  

Kovaliova E. 

26.  Participare la training “Participarea 

efectivă la expoziţii”  

 

Poliproject Exhibitions, MoldExpo, 

Chişinău: 29 ianuarie 2016 

Kovaliova E. 

27.  Business-forum “Sales&Marketing”   School of Business 

Communications, Chişinău: 8-9 

aprilie 2016.              

 

Kovaliova E. 

28.  Business-forum „Reatil&beauty 

what is the consumer looking for?”. 

 Cosmoprof în colaboraţie cu 

Largo Consumo and Cosmetica 

Italia, Cosmoprof 2016, 18 martie 

2016, Bologna, Italia 

Kovaliova E. 

29.  Business-forum „Staying legal 

while going global” 

ICMAD.  Cosmoprof 2016, 19 

martie, Bologna, Italia. 

 

Kovaliova E. 

30.  Business-forum „Emerging new 

markets: halal cosmetics and 

personal care. From production to 

certification and sales” 

Annamaria Aisha Tiozzo - WHAD 

world halal development Italia. 

Cosmoprof 2016, 18 martie 2016, 

Bologna, Italia. 

 

Kovaliova E. 

31.  Conferinţa Internaţională 

Inovaţională  Inovaţiile, 

Proprietatea Intelectuală şi 

Dezvoltarea Economică 

AGEPI, OMP, Ministerul 

Economiei al RM, ASM, AITT; 

Chişinau, 23-24 noiembrie 2015 

Saharnean L. 

32.  Turismul şi dezvoltarea societăţii  USEM., Chişinău, RM, 25-26 

septembrie 2015. 

Cernavca M.  

Fedorciucova S. 

33.  Новое в технике и технологии в 

текстильной и лёгкой 

промышленности 

Витебский государственный 

технологический университет, 

Витебск, 25-26 ноября 2015 года 

Şpac Gh. 

Damaschin M. 
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Facultatea RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE 

 Catedra „Relaţii Economice Internaţionale” 
Catedra REI efectuează cercetările cu privire la perspectivele şi problemele dezvoltării 

economiei mondiale, reliefând astfel de direcţii principale de cercetare, precum: 

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. 

Aceste direcţii s-au reflectat într-un şir de monografii, articole,  proiecte,  toate acestea fiind 

reflectate în paragrafele de mai jos. 

Proiecte 

Proiecte instituţionale de cercetare: 

1. Pisaniuc M., conf. univ., dr., executant în cadrul proiectului instituţional: 

Cifru 15.817.06.31A 

Denumire Reconfigurarea sistemului financiar din Republica Moldova prin prisma 

criteriilor de eficienţă în contextul Acordului de Asociere între Uniunea 

Europeană şi Republica Moldova 

Termenul 

executării 

2015-2018 

Catedra Bănci şi activitate bancara 

Conducător Prof. Angela Secrieru 

Executorii Pisaniuc M., conf. univ., dr.  

Obiectivele 

generale 

- identificarea şi dezvoltarea standardelor UE în domeniul sistemelor 

financiare reieşind din criteriile de eficienţă şi cuantificarea gradului în care 

acestea sunt acoperite în Acordul de Asociere;  

- elaborarea şi aplicarea metodologiei de evaluare a impactului armonizării 

sistemului financiar din RM la standardele UE. 

Rezumatul 

rezultatelor 

ştiinţifice 

- elaborarea recomandărilor privind atenuarea impactului negativ şi 

consolidarea impactului pozitiv de la adaptarea sistemului financiar din RM la 

standardele UE;  

- proiectul  propune modificări la cadrul legislativ şi normativ actual în 

corespundere cu directivele existente în UE. Metodologiile elaborate în proiect 

sunt propuse spre implementare autorităţilor financiare supreme de 

reglementare şi supraveghere din RM (în primul rînd, BNM şi CNPF), fiind 

posibilă adaptarea acestor metodologii la eventualele recomandări formulate 

de grupurile de persoane interesate. 

2.Hachi M., conf.univ., dr., executant în cadrul proiectului instituţional: 

Cifru  

Denumire Studiul impactului activităţii economice a Regiunii de Dezvoltare economică 

Centru (bazinul r. Răut – arie pilot) în scopul protejării potenţialului natural 

pentru asigurarea dezvoltării durabile, AŞM 

Termenul 

executării 

2015-2018 

Executorii Hachi M., conf.univ., dr. 
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Obiectivele 

generale 

1. Actualizarea bazei de date privind componenta socială cu relevanţă asupra 

temei de cercetare (la nivel de localităţi); 

2. Cercetarea experienţei internaţionale privind elaborarea şi aplicarea 

metodologiei de evaluare a impactului antropic asupra mediului; 

3. Identificarea indicatorilor relevanţi de impact social şi economic asupra 

mediului; 

4. Elaborarea conceptului şi metodologiei atlasului Regiunii de Dezvoltare 

Centru (componenta socio-demografică); 

5. Colaborarea în elaborarea unei monografii colective cu referire la 

elementele de stare a populaţiei. 

 

 

Proiecte internaţionale de dezvoltare: 

1. Crudu R., conf. univ., dr., conducător; Chistruga B., prof. univ., dr. hab., Chişcă M., lect. 

univ., executanţi în cadrul proiectului internaţional: 

Cifru 553317-EPP-1-2014-1-MD-EPPJMO-MODULE 

Denumirea proiectului/ 

temei de iniţiativă 

EU Economy issues and relations between EU and Republic of 

Moldova / EUREM 

Termenulexecutării 2014-2017 

Beneficiar ASEM 

Conducător Crudu R., conf. univ., dr. 

Executanţi Chistruga B., prof. univ., dr. hab. 

Chişcă M., lect. univ., drd. 

Obiective generale - Promovarea excelenţei în predare în domeniul Studiilor 

Europene; 

- Diseminarea informaţiei în domeniul integrării UE prin 

intermediul metodelor interactive de predare a cursului, oferirea 

accesului la resurse educaţionale, organizarea de mese rotunde, work-

shop-uri şi conferinţe; 

- Asigurarea studenţilor şi tinerilor profesionişti cu cunoştinţe 

aprofundate pe diverse subiecte în domeniul integrării economice 

Europene; 

- Crearea şi perfecţionarea continuă a potenţialului analitic, de 

cercetare şi de predare în domeniul integrării Europene; 

- Promovarea dialogului dintre mediul academic şi factorii de 

decizie, în vederea consolidării guvernanţei politicilor UE. 

Rezumatul rezultatelor 

ştiinţifice 

 

- Elaborarea manualului: Integrarea Economică şi Economia 

Uniunii Europene; 

- Publicarea diverselor articole ştiinţifice (a se vedea lista 

publicaţiilor membrilor echipei proiectului EUREM); 

- Crearea Şcolii de primăvară “Integrarea Europeană şi Economia 

UE” 

2. Hachi M., conf.unv., dr., executant în cadrul proiectului internaţional de dezvoltare 

„Edificarea capacităţii de informare şi comunicare în domeniul studiilor Europene”,  în cadrul 

Programului Jean Monnet al Uniunii Europene. 

Denumirea proiectului Stimularea cunoaşterii integrării europene prin cercetare, 
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informare şi comunicare 

Codul Proiectului 528441-LLP-2012-MD-AJM-XA 

Termenul executării 2013-2015 

Beneficiarul Programul Jean Monnet al Uniunii Europene 

Conducătorul Cucerescu Vasile 

Executant Hachi M., Melnic V., Dodu-Savca C., Buruiană I. 

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice Crearea unei platforme de comunicare şi informare europeană 

Coordonarea Centrului European de Studii Economice 

Relevanţa ştiinţifică, impactul 

economic şi social 

Obiectivul de bază a acestui proiect constă în formarea unei 

platforme electronice de comunicare şi informare cu tematică 

europeană. În acest context membrii proiectului au reuşit să 

creeze un site în care sunt plasate materiale cu tematică 

europeană cu referire la R. Moldova. S-a reuşit de asemenea 

editarea unei reviste electronice „Studii europene” şi două 

buletine semestriale.  

http://www.studiieu.org/files/publications/E-

institute_newsletter_nr.1.pdf 

http://www.studiieu.org/files/publications/SE%201-2013.pdf 

http://www.studiieu.org/files/publications/E-

institute_newsletter_nr.2.pdf 

Prin intermediul acestui site s-au creat 4 centre de studii 

europene: centrul european de studii juridice, economice, 

pentru drepturile omului şi de dialog intercultural. 

3. Dodu-Gugea L., Crudu R. Executant în cadrul proiectului internaţional „Jean Monnet 

Centre of Excelence in European Studies”, în cadrul Programului Jean Monnet al Uniunii 

Europene. 

Cifru INTEGRA 

Denumirea proiectului/ 

temei de iniţiativă 

JEAN MONNET  “Centre de Excelence Jean Monnet în Integrarea 

Economică Europeană”  

Termenulexecutării 2015-2018 

Beneficiar CSIE, ASEM 

Conducător Sârbu O. 

Executanţi Crudu R. 

Dodu-Gugea L. 

Grosu V. 

Madan A. 

Obiective generale Promovarea excelenţei în predarea şi cercetarea aspectelor în 

domeniul studiilor europene 

Rezumatul rezultatelor 

ştiinţifice 

 

Consolidarea conţinutului a 3 cursuri de masterat,  

Elaborarea a 4 cursuri pentru şcoala de vară,  

Elaborarea şi editarea a 9 ediţii de culegeri de articole, 4 ediţii a 

Revistei Eatern European Journal of Regional Studies etc.  

4. Crudu R. Executant în cadrul proiectului internaţional „Fostering Knowledge Triangle in 

Belarus, Ukraine and Moldova (FKTBUM)”,  în cadrul Programului TEMPUS al Uniunii 

Europene. 

http://www.studiieu.org/files/publications/E-institute_newsletter_nr.1.pdf
http://www.studiieu.org/files/publications/E-institute_newsletter_nr.1.pdf
http://www.studiieu.org/files/publications/SE%201-2013.pdf
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Cifru 543853-Tempus-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES 

Denumirea proiectului/ 

temei de iniţiativă 

Fostering Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova 

(FKTBUM) 

Termenul executării 2014-2016 

Beneficiar ASEM 

Conducător Sârbu O. 

Executanţi Belostecinic G. 

Crudu R. 

Grosu V. 

Bragoi D. 

Obiective generale Scopul proiectului este formarea sistemului de cunoştinţe despre 

abordările moderne ale organizării şi managementului în cadrul 

triunghiului cunoaşterii ”educaţie - cercetare - inovaţie” la 

colaboratorii instituţiilor de învăţămînt superior, instituţiilor 

ştiinţifice,  întreprinderilor şi organizaţiilor din Belarus, Ucraina şi 

Moldova. (www.fktbum.md) 

Rezumatul rezultatelor 

ştiinţifice 

 

Elaborarea specificaţiei naţionale şi a specificaţiei ţintă a Triunghiului 

Cunoaşterii în Republica Moldova (o monografie se planifica a fi 

publicată pînă la finele anului 2016) 

 

5. Pisaniuc M. Proiect de mobilitate Erasmus-Mundus. Predarea cursului Tranzacţii 

internaţionale şi pieţe de capital în cadrul Universităţii Vasile Alexandri din Bacău, România. 16 

ore. 11-24 Aprilie 2016. 

 

6. Dodu-Gugea L. Proiect de mobilitate Erasmus-Mundus. Predarea cursului Comerţ 

Internaţional şi Politici Comerciale în cadrul Universităţii din Granada, Campus Universitario de 

Cartuja 18071, Spania. 8 ore. Mai 2016. https://www.ugr.es/en/ 

Proiecte de Transfer Tehnologic: 

 1. Crudu R. Executant în cadrul proiectului de transfer tehnologic„Incubatorul de Inovare 

IT4BA „Information Technologies for Business Applications”. 

Cifru IT4BA 

Denumire Incubatorul de Inovare IT4BA 

„Information Technologies for Business 

Applications” 

Termenul executării 2015- 

Conducător Tutunaru Sergiu 

Executorii Crudu Rodica  

Chicu Adrian  

Obiective 

 

 

Principalele obiective ale dezvoltării 

Incubatorului sunt: 

- Realizarea proiectelor de transfer 

tehnologic în domeniile cometţului 

online şi plăţilor internaţionale. 

- Cercetarea posibilităţilor de 

implementare a diferitor platforme 

pentru comerţ electronic. 

https://www.ugr.es/en/
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- Elaborarea de aplicaţii Web pentru 

servicii publice de tipul e-government. 

- Realizarea sistemelor informaţionale de 

luare a deciziilor în ÎMM. 

- Realizarea  sistemelor CRM 

(managementul relaţiilor cu clienţii) în 

ÎMM. 

http://it4ba.md/despre-noi/ 

  Proiecte, teme de iniţiativă: 

  1. Chistruga B; Şişcan Z. Fluxurile economice mondiale şi regionale în contextul 

globalizării şi informatizării, 2015-2016.  

Cifru  

Denumire Dezvoltarea afacerilor turistice şi a serviciilor de instruire corespunzătoare în 

contextul megatendinţelor economiei mondiale 

Termenul 

executării 

2015-2016 

Catedra Relaţii Economice Internaţionale 

Conducătorii Chistruga B., prof.univ.,dr. hab.,  Şişcan Z., conf.univ., dr.hab. 

Executorii Chistruga B., prof.univ.,dr. hab.,  Şişcan Z., conf.univ., dr.hab., Roitman I., 

drd. ASEM 

Obiectivele 

generale 

Reliefarea ofertei pe piaţa turistică domestică in condiţii de acţiune a 

megatendinţelor economiei mondiale 

Rezumatul 

rezultatelor 

ştiinţifice 

A fost efectuată prima fază (un sondaj), a cărei rezultate sunt in procesare 

analitică  

 

Activitatea Profilului Ştiinţific 

Catedra „REI” (în comun cu catedra ”Gîndire Economică, Demografie şi Geoeconomie”) 

face parte din Profilul ştiinţific întitulat „Integrare europeană şi politici sociale” (conducătorul 

profilului - prof. univ., dr. hab. Chistruga B.). 

Pe parcursul anului de studii 2015-2016, Profilul a activat în conformitate cu următoarele direcţii 

de cercetare: 

 Premisele integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană în condiţiile regionalizării 

şi globalizării; 

 Probleme ale cooperării economice internaţionale şi regionale în contextul integrării 

europene şi asigurării avantajului competitiv; 

 Integrare Europeană şi Politica Europeană de Vecinătate; 

 Creşterea economică durabilă în Republica Moldova prin asigurarea stabilităţii sistemului 

financiar naţional în contextul  integrării regionale;  

 Dezvoltarea mediului de afaceri comun al Uniunii Europene şi Republicii Moldova; 

 Evoluţia politicilor sociale ale Republicii Moldova în contextul politicilor respective ale 

Uniunii Europene. 
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10.3 Valorificarea activităților de cercetare 

În Academiei de Studii Economice, cadrele științifico-didactice execută activități 

științifice în cadrul unor planuri de cercetări individuale sau colective. Valorificarea activităţii 

ştiinţifice, în anul 2015 -2016, este reflectată în 534 de lucrări publicate, inclusiv: 60 

monografii și capitole în monografii, 8 manuale, 20 lucrări metodice şi cursuri 

universitare. În anul  universitar 2015 - 2016 a fost extinsă colaborarea cu centrele 

universitare și academice europene în vederea activității editoriale comune, astfel, au fost 

editate  capitole în monografii și  capitole în manuale. ASEM editează revista științifică  

Economica, categoría B, care corespunde domeniilor fundamentale de cercetare.  Lista lucrărilor 

publicate pe parcursul anului universitar 2015-2016 este prezentată în anexa  10.  

 

 

10.4. Manifestări științifice organizate 

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 2015, cadrele didactice, doctoranzii, competitorii şi masteranzii ASEM au 

participat la simpozioane, conferinţe, seminare şi mese rotunde, inclusiv manifestări ştiinţifice 

internaţionale – total 283.  Pentru valorificarea propriilor cercetători, cu contribuţia catedrelor şi 

a altor subdiviziuni ale ASEM, au fost organizate 22 manifestări ştiinţifice cu participare 

internaţională şi naţională. ASEM a asigurat popularizarea manifestațiilor, sprijinind organizarea 

și desfășurarea acestora.  

 

 

Tabelul 51. Manifestări științifice organizate în ASEM pe parcursul anului 2016 
 

Nr. 

d/o 

Termenii  

(data, luna) 
Statutul  Denumirea  

Persoana responsabilă, 

telefon, e-mail 

 februarie 

Atelier de 

lucru 

ştiinţific 

interuniversit

ar 

Prevenirea criminalităţii juvenile, 

prin prisma promovării 

activităţilor de voluntariat 

Vasiloi Djulieta, lect.univ. 

Codreanu Alina, lect.univ. 

 martie,25-26 

Conferinţă  

națională cu 

participare 

internaţională 

Strategii si politici de 

management in economia 

contemporana (ed. a 5-a) 

TURCANU Gheorghe -  conf., 

dr.,  Şef catedră 

Negru I. - conf. univ. 

Tel.022  402723   

gheorghe.turcanu@gmail.com 

 martie,21 
Simpozion 

ştiinţific 

Tendinţe de dezvoltare ale 

diferitelor forme de turism în 

Republica Moldova 

TURCOV Elena – dr., hab. 

Prof. șef catedră 

FURCULIŢĂ Igor  lect. univ., 

Tel.022 402914 

turcova@ase.md 
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 aprilie 

Teleconferinţ

a tinerilor 

cercetori cu 

participare 

internaţional. 

Ediţia a V-a. 

Crearea Societăţii Conştiinţei 
Todoroi Dumitru, prof.univ., 

dr.hab.,m.c. ARA 

 martie Simpozion 

Piaţa publicitară  

din Republica Moldova: situaţia 

actuală şi tendinţe de dezvoltare 

Conf.univ., dr. 

Savciuc Oxana 

Şef catedră  

„Marketing şi Logistică” 

Tel.022 402732 

e-mail 

ox_savciuc@hotmail.com 

Solomatin Ala  

Conf.univ., dr. 

 “Marketing şi Logistcă” 

Gaugaș Taiana, lector superior 

“Marketing şi Logistcă” 

 aprilie 

Conferinţa 

Ştiinţifică 

Internaţională 

Paradigma contabilităţii şi 

auditului: realităţi naţionale, 

tendinţe regionale şi 

internaţionale 

Facultatea Contabilitate 

Grigoroi L. 402 715 

Catedra Contabilitate și 

Analiză Economică 

Lazari L.402 759 

 aprilie 
Simpozion 

ştiinţific 

Simpozionul 

Ştiinţific al 

Tinerilor 

Cercetători 

Serviciu „Ştiinţă” 

Tel. 022 402993 

 aprilie Masă rotundă 

Posibilitățile de finanțare a 

sistemului de sănătate – 

experiența națională și 

internațională 

Cobzari Ludmila 

dr.hab., prof.univ. 

Botnari Nadejda 

dr., conf.univ 

 aprilie Masă rotundă 

Politici de racordare a sistemului 

educaţional la cerinţele pieţei 

muncii din Republica Moldova 

dr.hab., prof.univ. Eugenia 

FEURAŞ 

dr., conf.univ.  Aurelia 

TOMŞA  

dr., conf.univ.  Tatiana BUCOS 

 
aprilie 

 

Conferinţa 

anuală 

studenţească 

Drepturile de proprietate 

intelectuală în contextul R.M şi 

UE 

Catedra  

Drept privat 

Tighineanu A.,lector sup., 

Melnic A.,lector universitar 

 
aprilie,22 

 

Conferinţa 

anuală 

studenţească 

Protecţia obiectelor proprietăţii 

intelectuale 

SOLCAN Angela - decan 

conf., dr. 

ŞENDREA Mariana –dr., conf. 

 mai 

Conferinţă 

interuniversit

ară cu 

participare 

internaţională 

Abordări Clasice şi Inovatoare în 

Gândirea Economică 

Contemporană, ediţia II 

Dr., conf. univ. 

E. Benea-Popuşoi 

Dr. hab., prof. univ., m. c. AŞM 

D. Moldovan 
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 mai 

Concurs 

Internaţional 

Studenţesc 

Profesia contabilă –o carieră de 

succes 

Departamentul „Contabilitate, 

Finanţe şi Informatică 

Economică” 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare”, Suceava 

Catedra Contabilitate și 

Analiză Economică 

Lazari L.402 759 

  

08 iunie, 2016 

 

Masă rotundă Direcţii inovative în lingvo-

didactica modernă 

Şef catedră, D. Rusu, conf. 

univ., dr., 402-763,  

catedra.lmapl@ase.md 

 septembrie,  

23 -24   

Conferința 

științifica 

internaționala 

Competitivitatea şi inovarea în 

economia cunoaşterii 

Prorector cu activitate 

ştiinţifică şi relaţii externe, 

Prof.univ., dr. V. Cojocaru, 

Serviciu „Ştiinţă” 

Tel. 022 402993 

 septembrie Masă  

rotundă 

Lansarea 

Raportului Global 

al Competitivității 

2016-2017 

Institutul de cercetări economice  

și studii europene 

Guţu Corneliu, conf. cercet., dr. 

Tel.: 022  402  870 

e-mail: cgutu@ase.md 

 octombrie Masă  

rotundă 

Posibilităţi de dezvoltare şi 

promovare a turismului balnear în 

Republica Moldova 

TURCOV Elena – dr., hab. 

Prof. șef catedră 

RUSU Livia  lect. univ. 

Tel.022 402914 

turcova@ase.md 

 Noiembrie Simpozion 

ştiinţific 

dedicat Zilei mondiale a calității TURCANU Gheorghe - conf., 

dr., Şef catedră,  

CERNAVCA Mihail -  conf., 

dr., Şef catedră 

Tel. 022 402723,  

gheorghe.turcanu@gmail.com 

 022 402 915 mcern@mail.ru 

 noiembrie Masă  

rotundă 

Dimensiunea psiho-socială  a 

activitătii economice din 

Republica Moldova în condițiile 

actuale 

Vaculovschi Dorin , dr. 

Şef catedră 

mailto:cgutu@ase.md
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10.5. Tematica de cercetare științifică 

Tematica de cercetare științifică diferă de la o catedră la alta în funcție de specificul 

acesteia.  

Astfel,  tema ştiinţifică a catedrei „Management” în anul universitar  2015-2016 a fost 

„Strategii şi politici de management în economia contemporană”. 

Tema generală de investigare a catedrei „Politici și strategii de marketing actuale pe piața 

Republicii Moldova”.  

Tema generală a catedrei „Merceologie, comerț și alimentație publică” la care au 

participat toți colaboratorii este  „Studierea aspectelor metodologice, teoretice și practico-

științifice ale majorării nivelului calității, optimizării gamei sortimentale, îmbunătățirii 

proprietăților consumiste ale mărfurilor autohtone de larg consum produse și comercializate în 

Republica Moldova” 

Catedra „Turism şi  servicii hoteliere”, efectuezaă cercetări ce se încadrează în tematica 

„Tendințele de dezvoltarea a turismului în Republica Moldova” 

Catedra Relații Economice Internaționale a efectuat cercetările ştiinţifice pe tema  

fundamentală „Perspectivele dezvoltării sistemului economic mondial şi naţional” 

Catedra „Gândire economică, demografie şi geoeconomie”,  în anul universitar 2015 -

2016 catedra ”Gândire Economică, Demografie şi Geoeconomie”, a activat în conformitate cu 

următoarele direcţii de cercetare: 

- Evoluţia politicilor sociale ale Republicii Moldova în contextul politicilor respective ale 

Uniunii Europene; 

- Tendinţele internaţionale şi regionale în dezvoltarea gândirii economice contemporane şi 

alinierea învăţământului universitar din R. Moldova la aceste tendinţe. 

Catedra „Bănci şi activitate bancară”,  
  Asigurarea stabilităţii financiare prin raţionalizarea strategiilor de politică monetară din 

perspectiva aderării Republicii Moldova în UE. (coordonator prof. univ., dr. O.Stratulat). 

Catedra „Finanţe şi asigurări”,  
  Bancasigurarea în contextul perfecţionării mecanismelor de prestare a serviciilor financiare 

 noiembrie Conferinţa 

ştiinţifică 

internatională 

„Securitatea Informaţională -

2016”, Chişinău, ASEM 

Profesor universitar 

S.Ohrimenco in calitate de 

Copresedinte 

 decembrie 

 

Conferinţa 

anuală 

studenţească 

Drepturile fundamentale ale 

omului” cu ocazia „Zilei 

internaţionale ale dreptului 

omului 

Catedra  

Drept privat 

Rotaru-Maslo L., conf.univ., 

Demerji Ilie, conf.univ 

 decembrie 

 

Conferinţa 

interuniversit

ară cu 

participare 

internaţională 

Rolul investiţiilor în dezvoltarea 

economiei digitale în Republica 

Moldova 

Prof.univ.dr.hab., 

Rodica Hîncu, 

conf. univ. dr., 

Svetlana Biloocaia 
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  Potenţialul de finantare al pietei financiare nebancare şi perspectivele dezvoltării acesteia 

  Perfecţionarea mecanismului de finanţare a sistemului de sănătate din Republica Moldova în 
vederea racordării la standardele europene. 

Catedra „Investiţii şi pieţe de capital”,  
  „Investiţiile în capitalul uman în contextul dezvoltării economiei cunoaşterii în Republica 

Moldova”, etapa II-a în cadrul temei „Atractivitatea investiţională a economiei Republicii Moldova 
în contextul integrării europene” (coordonator prof. univ., dr. hab. R. Hîncu). 

Catedra „Contabilitate şi audit”, 

Direcţiile principale de cercetare în cadrul catedrei „Contabilitate şi audit”: 

 aspecte problematice ale contabilităţi în contextul Standardelor Internaţionale de 

Raportare Financiară (IFRS), (responsabil Nederiţa Alexandru, prof. univ., dr. hab.); 

 studii şi recomandări privind asigurarea calităţii informaţiilor financiare potrivit 

reglementărilor contabile naţionale  în vederea asigurării comparabilităţii informaţiilor 

contabile în timp şi spaţiu, creării unui climat de încredere între proprietarii de capital şi 

administratorii afacerilor, (responsabil Ţurcanu V., prof. univ., dr. hab.); 

 probleme ale aplicării noilor Standarde Naţionale de Contabilitate şi Standardelor 

Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) în practica entităţilor autohtone în 

conformitate cu cerinţele actuale, (responsabil Bucur V., prof., univ., dr. hab). 

 investigarea procesului de modernizare a contabilităţii, controlului de gestiune şi 

calculaţie a costului în cadrul entităţilor diferitor ramuri ale economiei naţionale în 

vederea identificării problemelor existente şi fundamentării direcţiilor prioritare, în 

conformitate cu cerinţele normelor naţionale şi internaţionale în domeniu, (responsabil 

Ţurcanu V., prof. univ., dr. hab.); 

 definirea direcţiilor prioritare în racordarea activităţii de audit la bunele practici 

internaţionale, identificarea unor soluţii de perfecţionare a sistemului calităţii lucrărilor 

de audit, sensibilizarea opiniei publice privind necesitatea sprijinirii profesiei de audit, 

ameliorarea cadrului normativ în domeniul auditului  (responsabil Iachimovschi A., 

doctor în economie, conferenţiar universitar); 

 tratarea aspectelor metodologice ale auditului operaţiunilor valutare în minimizarea 

riscurilor activităţii financiare promovarea ideii de implementare a controlului intern 

managerial ca condiţie de bază pentru asigurarea unui audit de performanţă (responsabili 

Ştahovschi A., doctor în economie, conferenţiar universitar;  Grumeza D., doctor în 

economie, lector). 

Catedra „Contabilitate şi Analiză Economică”, 

Pe parcursul anului universitar 2015-2016 cercetarea s-a efectuat în cadrul temei de 

cercetare ştiinţifică a catedrei „Oportunităţi şi provocări pentru raportarea financiară şi 

managerială în procesul integrării europene”, executanţii temei fiind colectivul catedrei 

„Contabilitate şi Analiză Economică”, conducătorul temei –  Lazari L., dr., conf.univ., şef 

catedră. 

Catedra „Matematică şi statistică economică” . Direcţia principală de cercetare în cadrul 

catedrei: Utilizarea metodologiilor internaţionale şi aplicarea modelelor econometrice  în analiza 

socio-economică a  Republicii Moldova. 

Catedra „Tehnologii informaționale”, 

Teme de cercetare: „Cercetarea unor aspecte intensionale ale procesării limbajului 

natural” , 
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Catedra „Drept privat” 

În perioada anului universitar 2015 -2016  la Catedra “Drept privat” s-a efectuat  

cercetarea  ştiinţifică în cadrul temei “Concurenţa în domeniul comunicaţiilor electronice”  şi s-a 

desfăşurat masă rotunda cu participarea profesorilor de la catedră. 

Catedra  „Comunicare Economică şi Didactică” -Comunicarea globală – între demers şi 

strategie. 

 

10.6. Modalitatea de evaluare a rezultatelor cercetării 

Evaluarea rezultatelor cercetării se efectuează de 2 ori: la finele anului calendaristic și la 

finele anului de studii. Fiecare cadru didactic prezintă Raportul după un model prestabilit în care 

se indică toate activitățile de cercetare realizate pe parcursul anului. 

XI. RELAȚII INTERNAȚIONALE 

Serviciul Relaţii Externe îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul de 

activitate aprobat de Senatul Universităţii şi este responsabil de coordonarea relaţiilor de 

cooperare internaţionale ale ASEM.  

 11.1 Forme de colaborare internațională 

 

Raportul analizează activitatea serviciului pe parcursul anului prin prisma următoarelor 

forme de cooperare internaţională:  

1. Colaborare interuniversitară. 2. Mobilitate studenţească. 3. Mobilitate academică.  

4. Participare la proiecte. 5. Alte activităţi relevante ( cum ar fi: Colaborarea cu agenţii de 

recrutare a studenţilor străini, organizarea întrunirilor cu diferite persoane, etc.  

 

11.2. Acorduri interuniversitare 

omentul actual ASEM este partener în cadrul a 88 de acorduri de colaborare cu instituţii 

şi organizaţii naţionale şi din străinătate după cum este prezentat în tabelul de mai jos. 

 

Tabel 52. Acorduri interuniversitare încheiate de ASEM 

 
Nr. Ţara Instituția Anul semnării şi valabilitatea 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

România 

Academia de Studii Economice din Bucureşti din 29.02.2008- nelimitat 

2.  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu din 08.04.2013 -nelimitat 

3.  Universitatea „Valahia” din Târgovişte   din 14.12.2000 - nelimitat 

4.  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi   din 07.04.2000 - nelimitat 

5.  INCE al Academiei Române   din 28.09.2012 - 28.09.2017 

6.  Universitatea  Andrei Şaguna din Constanţa din 17.04.2013 - nelimitat 

7.  Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş                                                                                               din 14.06.2005 - nelimitat 

8.  Universitatea „Ovidius” din Constanţa                                                                                                    din 28.07.2006 - nelimitat 

9.  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,                                                                                                       din  30.09.2008 - nelimitat 

10.  Universitatea Ecologică din Bucureşti                                                                                                    din 01.11.2007 – 01.11.2017 

11.  Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu                                                                                 din 19.11.2007 – 19.11.2017 

12.  Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi   din 25.06.2014- nelimitat 

13.  Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj  din 01.08.2014- nelimitat  

14.  Universitatea de Nord Baia Mare din 28.09.2007 - nespecificat 

15.  Universitatea din Oradea nespecificat 

16.  Institutul de Control Intern din București  din 05.01.2015 – nelimitat  

17.  Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău  din 25.02.2015 – nelimitat   

18.  Universitatea Transilvania din Brașov+Erasmus din 28-07-2015- nelimitat 

19.  Universitatea din Craiova 12.11.2015- nelimitat 
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20.  Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad 02.11.2015-02.11.2020 

21.  Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava  09.02.2016 – 09.02.2021  

22.   

 

Rusia 

Российская Экономическая Академия 

им.Г.В.Плеханова                                                                 din 07.12.2007 – 07.12.2017 

23.  Росийский Государственный  Торгово- 

экономический Университет (Воронеж)                            din 29.09.2008 – 29.09.2018 

24.  Universitatea TISBI din 07.12.2012- 07.12.2022 

25.  Санкт-Петербурский государственный торгово-

экономический университет din 12-09-2013- 12-09-2023 

26.  Letonia Şcoala Economică din Stockholm or.Riga din 27.04.2007 – nelimitat 

27.  Informations Systems Managemen Institute, Riga Din 24.02.2014- nelimitat 

28.   

Belarus 

Белорусский Экономический Университет                                                                                         din 08.04.2014 – 08.04.2019 

29.  Полоцкий государственный университет din 10.04.2012– nelimitat 

30.  Белорусский торгово – экономический университет 

потребительской кооперации  din 03.11.2014- nelimitat   

31.   

 

 

 

 

 

 

 

Ucraina 

Донецкий Национальный Университет                                                                                               din 26.05.2015 - nelimitat 

32.  Национальный университет  Водного Хозяйства din 23.01.2013 -  nelimitat 

33.  Одесский Институт Предпринимательства и Права                                                                          din 14.05.2002 - nelimitat 

34.  Universitatea Nationala  “Iurii Fedkovici”, Cernauti din 16.05.2013-16.05.2023 

35.  Национальный Горный Университет 

(Днеппропетровск) din 01.07.2008 - nelimitat 

36.  Житомирский государственный технологический 

университет                                                       din 17.12.2008 – 17.12.2018 

37.  Университет экономики и права «КРОК»- Киев din 19.06.2009 – 19.06.2022 

38.  Приазовский Государственный Технический 

Университет din 25.02.2010 - nelimitat 

39.  Государственный Университет телекоммуникаций   

(Kiev) din 16.04.2014 -nelimitat 

40.  Черновицкий торгово-экономический институт 

Киевского нац, торгово-экономического университета  

din 30-04-2014 - nelimitat 

41.  Universitatea Bucovineana de Studii Financiare și 

Economie de Stat  din 20-11-2015 – 20-11-2020 

42.  Первомайским политехническим институтом 

Национального университета кораблестроения имени 

адмирала Макарова  din 14-12-2015 – 14-12-2021 

43.   

Franţa 

Universitatea Pierre Mendes France de Grenoble                                                                                 din 21.03.2000 – nelimitat 

44.  Universitatea Paris-Dauphine                                                                                                                 din 25.03.2008 - nelimitat 

45.  Universitatea Jean Moulin or.Leon; AUF                                                                                                din 29.07.2007 – nelimitat 

46.  Universitatea Rennes-2 - Haute Bretaghe                                                                                              din 11.02.2008 – nelimitat 

47.  Polonia Academia Economică Krakovia din 03.03.2006 – 05-04-2017 

48.  Bulgaria Academia Economiei Naţionale “D.A.Tenov” din 21.05.2009 – nelimitat 

49.  Turcia Universitatea Hacettepe   din 03.06.2005 – nelimitat 

50.  Italia Universitatea Degli Studi, Palermo                                                                                                         din 29.04.2005 - nelimitat 

51.  Universitatea din Sannio 14.05.2015 – 14.05.2016 

52.  Serbia Institutul de Economie Agricolă, Belgrad            din 09.10.2007 – nelimitat 

53.   

China 

Lanzhou University din 22.03.2010 – nelimitat 

54.  Huanggang Normal University din 27.03.2013 - nelimitat 

55.  
Grecia 

Serres Institute of Technologie din 17.01.2012 - 17.01.2017 

56.  Universitatea Piraeus  din 04.03.2015- nelimitat   

57.  SUA Keiser University, Florida din 17.05.2014 – 17.05.2019 

58.  Cehia Institutul de cercetari Stiintifice in domeniul Geodeziei, 

Topografiei si cartografiei din 27.09.2011- 27.09.2021 

59.  Macedonia Universitatea Stiinte Informatice si Tehnologii nespecificat  
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60.  Elveția  University of Applied Sciences and Arts Northwestern 

Switzerland   din 05.12.2015 – 05.12.2020 

Acorduri de colaborare  

între ASEM și organizaţii şi instituţii din străinătate şi RM 

 

61.   

 

România 

Centrul Regional de Formare Continuă pentru 

Administraţia Publică Locală Sibiu                               din 05.04.2008 - nelimitat 

62.  Camera Auditorilor Finaciari din Romania din17-01-2014-  nedeterminat 

63.  Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. 

Kirițescu” din 2012 – 2017  

64.  Fundația de Perfecționare Profesională în Administrație, 

Sibiu  din 06.08.2015 – nelimitat  

65.  Centrul de CercetăriFinanciare și Monetare al Academiei 

Române ”Victor Slăvescu” (CCFM) din 07.12.2015 – 07.12.2017  

66.  Elveția International Trade Centre,                                                                                                      din 06.02.2008 - nelimitat 

67.  Vivere Association, Laussane  14.09.2015 – 14.09.2017  

68.  Italia  Europe 3000, Bergamo  22.10.2015 – nespecificat  

69.   

Slovacia 

Pamantec  din 14-02-2012 

70.  Job Trust din 20.12.2013-20.12.2016  

71.  Lituania Compania „Rhodesnow UAB” din 28-03-2014  

72.  Organizații 

Internaționa

le  

University Collaboration Network at the Black Sea – 

UNIVER – SEA. NET 

Nespecificat   

73.  Organizaţii 

în  

Republica 

Moldova 

Camera de Comerţ Americană din Moldova din 11.09.2009 - nespecificat 

74.  EUBAM din 25.01.2011-nelimitat 

75.  Banca Commerciala Romana Chisinau din 02.05.2010 - nespecificat 

76.  Sigur-Asigur SRL din 28.02.2011 - nespecificat 

77.  Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM din 19-04-2011 - nelimitat 

78.  Odysseus SRL din 26-10-11 

79.  Inspectoratul fiscal Principal de Stat din 23.08.2013- 23.08.2019 

80.  International Drug Enforcement Center din 14-05-12/ 14-05-17 

81.  Asociația Obștească ”Colaborare Economică Moldo – 

Germană” din 22.12.2015 – 22.12.2020   

82.  Universități 

din 

Republica 

Moldova  

Universitatea Slovena 2008 

83.  Universitatea de stat „B P Hajdeu” din Cahul din 14.02.2007 14.02.2017 

84.  Universitatea Real-Umanistica Cahul 2002- nespecificat 

85.  Institutul pentru Dezvoltatre şi Iniţiative Sociale (IDIS) 

Viitorul 11.10.2004-nelimitat 

86.  Institutul Naţional de Economie şi Informaţie 2003 

87.  Institutul Muncii al Confederaţiei Sindicatelor Nespecificat  

88.  Institutul de Relatii Internationale din Moldova din 08.05.2012-nedeterminat 

 

 

În prezent Academia de Studii Economice a Moldovei are încheiate  59 acorduri interuniversitare 

internaţionale, cu instituţii din 17 State (Romania, Rusia, Letonia, Belarus, Ucraina, Franţa, 

Polonia, Bulgaria, Turcia, Italia, Elveţia, China, SUA, Cehia, Serbia și Grecia).  

Pe parcursul anului universitar 2015-2016 au fost încheiate sau prelungite acorduri cu 

următoarele universităţi: 

  Universitatea Transilvania din Brașov, România 

  Universitatea din Craiova, România  

  Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad, România 

  Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, România  
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  Universitatea Bucovineana de Studii Financiare și Economie de Stat, Ucraina  

 Первомайским политехническим институтом Национального университета 

кораблестроения имени адмирала Макарова, Ucraina  

 University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, Elveția. 

 

Aceste acorduri presupun colaborarea în următoarele domenii: 

- organizarea stagiilor de perfecţionare a cadrelor didactice în bază de reciprocitate; 

- pregătirea prin doctorat a cadrelor didactice şi din cercetare;  

- organizarea simpozioanelor şi conferinţelor ştiinţifice;  

- colaborarea între bibliotecile privind schimbul de manuale, monografii, reviste. 

Acordurile au stimulat colaborarea internaţională a Academiei: este constantă prezenţa 

savanţilor străini la manifestările ştiinţifice organizate de ASEM, cadrele didactice şi cercetătorii 

de la ASEM participă la rândul său la conferinţe internaţionale organizate de către instituţiile 

partenere. 

Însă posibilităţile oferite de aceste legături internaţionale nu sunt folosite complet.  

Cauza principală care limitează conlucrarea interuniversitară atât din partea noastră, cât şi 

din partea partenerilor noştri este problema finanţării activităţilor. Astfel, acordurile presupun 

suportarea cheltuielilor de către fiecare parte contractantă, dar aceste cheltuieli sunt 

semnificative, inclusiv din partea partenerilor noştri. 

În scopul realizării mai bune a acordurilor de colaborare este nevoie să eficientizăm 

gestionarea lor. De regulă, în calitate de responsabil de realizarea convenţiilor interuniversitare, 

părţile contractante îl desemnează pe prorectorul pentru relaţii internaţionale, care la rândul său 

urmează să includă în gestionarea acordurilor serviciile relaţii externe, ştiinţă, biblioteca şi alte 

subdiviziuni, delegându-le împuternicirile necesare. Serviciilor nominalizate le revine în primul 

rând lucrul curent şi cel tehnic, urmând  să fie responsabile de conţinutul colaborării. În ultima 

instanţă, fiecare cadru didactic şi student trebuie să caute oportunităţi pentru formarea sa 

profesională prin încadrarea personală în realizarea acordurilor interuniversitare. 

 

11.3. Programe de mobilitate: 

a) studenţească: 

Conform programului de cooperare şi asistenţă încheiat între Ministerul Educaţiei al 

Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale din România din 21 februarie 2014, care 

presupune programul de mobilitate academică de scurtă durată pentru studenţi şi masteranzi, 

studenții ASEM au avut posibilitatea să-și desfășoare studiile în universitățile din România. În 

urma concursului desfășurat printre studenții ASEM, 4 studenți de la ciclul I licență și 3 studenți 

de la ciclul II masterat au învățat la ASE București, Universitatea Al. I. Cuza din Iași și 

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj. Din motive personale a refuzat această mobilitate: Belitei 

Mihaela, studentă la ciclul I, specialitatea  „Contabilitate”. 

Detalii cu privire la beneficiarii acestor mobilități sunt prezentate în tabelul de mai jos 

 

Tabel 53. Studenți ASEM care au  beneficiat de mobilitate în România 

 

Nr.  Numele, 

prenumele 

Ciclul de 

studii  

Specialitatea  Instituția  Perioada  

1. Trofim 

Alexandrina 

Ciclul I  Contabilitate ASE, București 5 luni  
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2. Guriev Nicoleta Ciclul I Business și 

Administrare 

Universitatea Alexandru 

Ioan Cuza din Iași 

5 luni  

3. Pascari Cornelia Ciclul I Marketing și 

Logistică 

ASE, București 5 luni 

4. Morosan Mirela Ciclul I Business și 

Administrare 

Universitatea Babeș-

Bolyai, Cluj Napoca 

5 luni 

5. Guţu Victoriţa Ciclul II  Drept Financiar 

Fiscal 

ASE, București 5 luni 

6. Zaharia Sanda Ciclul II Managementul 

Proiectelor 

Europene   

ASE, București  5 luni 

7. Radu Mihaela Ciclul II Reclamă și 

Relații Cu 

Publicul 

ASE, București 5 luni 

 

 

În cadrul proiectului ERASMUS+, ASEM este partener cu UE, Ucraina și Belarus. În 

anul de studii 2015-2016, beneficiari ai acestor programe au fost atât studenți, cât cadre didactice 

ale ASEM, pentru studii, stagii de perfecționare sau activitate de cercetare. Detalii cu privire la 

beneficiarii acestor proiecte sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 

Tabel 54. Persoane care au beneficiat de mobilitate de la ASEM 

  

Nr. Nume, 

prenume 

Nivelul 

de 

studii 

Facultatea/ 

specialitatea  

Universitatea gazdă  Ţara Perioada  

1. Buimestru Ina  Licență  Relații 

Economice 

Internaționale 

Universitatea ”Vasile 

Alecsandri” din Bacău 

România 5 luni 

2. Gherman 

Patrisia 

Licență Relații 

Economice 

Internaționale 

Universitatea ”Vasile 

Alecsandri” din Bacău 

România 5 luni 

3.  Chiriac Paula  Licență Relații 

Economice 

Internaționale 

Universitatea ”Vasile 

Alecsandri” din Bacău 

România 5 luni 

4. Frimu Grigore  Licență Management

ul Resurselor 

Umane 

Universitatea ”Vasile 

Alecsandri” din Bacău 

România 5 luni 

5. Olari Marina Licență Marketing și 

Logistică  

Universitatea ”Vasile 

Alecsandri” din Bacău 

România 5 luni 

6. Rozanna 

Odabasean 

Licență Marketing și 

Logistică 

Universitatea ”Vasile 

Alecsandri” din Bacău 

România 5 luni 

7. Cravcenco 

Natalia 

Licență Relații 

Economice 

Internaționale 

Universitatea ”Vasile 

Alecsandri” din Bacău 

România 5 luni 

8. Sacaliuc Licență Business și Academia Economică Bulgaria 5 luni 
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Cristina  Administrare  ”D.A.Tsenov” 

9. Scvorțova 

Violeta  

Licență Marketing și 

Logistică 

Academia Economică 

”D.A.Tsenov” 

Bulgaria 5 luni 

 

 

 

Tabel 55. Cadre didactice care au beneficiat de stagiu de predare și formare de la ASEM 

 

Nr.  Nume, prenume Tipul mobilității 

Predare/formare 

Domeniul de 

predare 

Perioada 

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, România 

1. Todoroi Dumitru  

prof. univ., dr. hab.  

Predare Informatică 

economică  

aprilie-mai 

2. Pârțachi Ion  

Prof. univ., dr.  

Predare Administrarea 

afacerilor 

06-19 martie 2016 

3. Pisaniuc Maia  

Conf.univ., dr 

Predare Administrarea 

afacerilor 

10-24 aprilie 2016 

Universitatea din Granada, Spania 

4. Dodu-Gugea Larisa 

conf. univ., dr.  

Predare Business și 

administrare  

16 mai – 20 mai  

5. Rurac Ludmila  

Asistent universitar   

Formare Business și 

Administrare  

16 mai – 20 mai  

Academia Economiei Naţionale “D.A.Tenov” 

6. Delimarschi Boris 

Lector superior 

Predare Business și 

administrare  

08 mai – 16 mai  

 

Totodată, ASEM pe durata a două săptămâni (08 mai – 17 mai) a fost universitate gazdă 

pentru un cadru didactic de la Academia Economiei Naţionale “D.A.Tenov”, Bulgaria, la 

catedra ”Relații Economice Internaționale” – Assoc. Prof., PhD Karina Sarkisyan-Dikova.  

 

b) academică:  

 - în anul academic 2015-2016, 15  cadre didactice de la ASEM au fost acceptate să 

participe la stagii de documentare cu durata de o lună la ASE Bucureşti, cu părere de rău din 

motive personale 2 cadre didactice de la ASEM a refuzat acest stagiu. 

De acest stagiu au beneficiat:   

 

Tabel 56. Lista cadrelor didactice care au beneficiat de stagii la ASE București 

 

Nr.  Numele şi prenumele 

 

Specializarea Perioada 

 

1.  Baieșu Marina  Management social  Martie  

2.  Cernavca Mihail Merceologie, Comerț și Alimentație 

Publică  

Martie  

3.  Paic Mihail  Marketing și Logistică  Martie  

4.  Margineanu Aurel   Finanțe și Asigurări  Martie  
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- în anul academic 2015-2016, 6 cadre didactice de la ASEM au participat la stagiu de 

documentare cu durata de 14 zile la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România. 

De acest stagiu au beneficiat:  

 

Tabel 57. Lista cadrelor didactice care au beneficiat de stagii la Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu, România 

  

11.4. Studenţi străini   

 

      Număr total:  63 

      Ţările de origine: Ucraina, Rusia,  Azerbaidjan, Israel, Armenia, Georgia, Tadjikistan, 

Lituania, România,  Turcia, Nigeria, Nepal, SUA, Iraq. 

Tabel 58. Țările de origine ale studenților străini care ăși fac studiile la ASEM 

 

 

Cetăţenia 

Numărul de studenţi 

Cursuri 

lingvistice,  

Licenţă 

b/c 

Masterat 

b/c 

Doctorat  

b/c 

TOTAL 

b/c 

Ucraina  0 9/ 0 6/0 0 15 

Rusia  0 3/3 0/0 0 6 

Azerbaidjan 0 0/12 0/4 0 16 

5.  Casian Angela  Finanțe și Asigurări  Aprilie  

6.  Baractari Anatolie  Cibernetică și Informatică Economică  Aprilie  

7.  Delimarschi Natalia  Cibernetică și Informatică Economică  Aprilie  

8.  Zamaru Victor  Management  Aprilie  

9.  Platon Nicolae  Management  Aprilie  

10.  Cojocaru Vadim  Management  Mai  

11.  Chicu Olga  Matematică și Statistică Economică  Mai  

12.  Condrațchi Liliana  Institutul de Cercetări Economice și Studii 

Europene   

Mai  

13.  Vaculovschi Elena  Management social    Mai  

14.  Țurcan Galina  Gîndire Economică, Demografie și 

Geoeconomie  

Iunie  

15.  Șișcan Zorina Relații Economice Internaționale  Iunie  

Nr.  Numele şi prenumele 

 

Specializarea Perioada 

 

1.  Crețu Marcela  Management  11.04.2016-25.04.2016 

 

2.  Șendrea Mariana Management  11.04.2016-25.04.2016 

 

3.  Bulgac Corina  Finanțe și Asigurări  11.04.2016-25.04.2016 

4.  Crudu Rodica  Relații Economice Internaționale  25.04.2016-08.05.2016 

5.  Pârlog Angela  Limbi Moderne Aplicate  03.05.2016-17.05.2016 

6.  Rurac Ludmila  Marketing și Logistică 30.05.2016 - 

12.06.2016  
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Turcia  1 0/5 0/1 0/1 8 

Suedia 0 0/1 0 0 1 

Cipru 0 0/1 0 0 1 

Lituania  0 0/1 0 0 1 

Nigeria  0 0/0 0/3 0 3 

SUA  1 0/3 0 0 4 

România  0 0/1 0 0/8 9 

Iordania  0 0 0 0/1 1 

Germania 0 0 0 0/2 2 

Mexic  1 0 0 0 1 

TOTAL b/c 3 12/27 6/8 0/12  

TOTAL 3 39 14 12 68 

 

   

Propuneri de activităţi şi măsuri cu scopul  sporirii vizibilităţii instituţionale la nivel 

internaţional a ASEM: 

1. De analizat posibilitatea participării ASEM la expoziţii internaţionale şi alte 

manifestări care ar permite promovarea ofertei educaţionale. 

2. Să se elaboreze,  editeze şi să se disemineze materiale promoţionale, clipuri publicitare 

şi DVD uri tematice despre ASEM în limbile rusă şi engleză în scopul promovării ofertei 

educaţionale şi  imaginii „ASEM”.  

3. Conlucrarea cu Ambasadele ţărilor străine in Moldova, diaspore cetăţenilor altor state 

în Republica Moldova. 

4. Conlucrarea cu Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova în alte state în vederea 

posibilităţii perfectării vizelor pentru studenţii ce sosesc la studii la ASEM. 

5. De a plasa informaţiile şi linkurilor referitor la ASEM pe toate siturile universităţilor şi 

organizaţiilor partenere.  

 

 

12. Activitatea economico-financiară 

12.1.Planificarea şi utilizarea mijloacelor publice şi speciale: 

Bugetul ASEM pentru anul 2015 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). 

Alocaţiile bugetare pentru anul 2015 constituie 46587,9 mii lei și sunt compuse din 

următoarele componente: 

1. Servicii educaţionale pentru realizarea comenzii de stat de pregătirea cadrelor în sumă de 

41525,8 mii lei, care includ: 

 Pregătirea specialiştilor în Colegiul Naţional de Comerţ: 7053,0 mii lei. Mijloacele alocate 

au fost direcţionate pentru cheltuieli de personal, burse,  acoperirea consumului de resurse 

energetice şi altor cheltuieli strict necesare procesului de studii. 

 Pregătirea specialiştilor (ciclul 0, I, licenţă): 28225,0 mii lei. Mijloacele alocate au fost 

direcţionate pentru cheltuieli de personal, burse (inclusiv bursa Președintelui), și pentru 

consumul de resurse energetice. 
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 Pregătirea masteranzilor (ciclul II masterat): 5545,3 mii lei. Mijloacele date la fel au fost 

direcţionate pentru cheltuieli de personal, burse și pentru servicii comunale. 

 Pregătirea cadrelor ştiinţifice (ciclul III doctorat): 702,5 mii. 

2. Întreţinerea căminelor: 2423,5 mii lei. 

3. Întreţinerea studenţilor şi elevilor cu statut de orfan şi cei aflaţi sub tutelă: 1533,5 mii lei. 

4. Cercetări ştiinţifice: 1105,1 mii lei 

Veniturile proprii ale instituţiei au fost planificate încasări de 85704,5 mii lei, din care au 

fost încasate venituri în mărime de 82421,6 mii lei, ceea ce constituie o neexecutare de circa 

3,8%. 

Aceste venituri au fost planificate, încasate şi utilizate din următoarele surse: 

1. Pregătirea specialiştilor în Colegiul Naţional de Comerţ: venituri planificate 5650,0 mii lei, 

încasate 5701,5 mii lei; cheltuieli planificate 6880,2 mii lei, valorificate 5915,7 mii lei 

2. Pregătirea specialiştilor (ciclul 0, I licenţă, ciclul II masterat şi ciclul III doctorat): venituri 

planificate 57132,7 mii lei, încasate 55151,3 mii lei; cheltuieli planificate 68192,9 mii lei, 

valorificate 52613,9 mii lei. 

3. Alte servicii contra plată (cursuri de scurtă durată, cantine, activităţi sportive, tipografie, 

librării, etc.): venituri planificate 8044,9 mii lei, încasate  6412,4 mii lei; cheltuieli planificate 

7955,4 mii lei, valorificate 6386,5 mii lei. 

4. Întreţinerea căminelor: venituri planificate 3540,3 mii lei, încasate 2870,0 mii lei; cheltuieli 

planificate 3540,3 mii lei, valorificate 2870,0 mii lei. 

5. Arenda bunurilor proprietate publică: venituri planificate 4352,0 mii lei, încasate 4314,0 mii 

lei; cheltuieli planificate 4352,0 mii lei, valorificate 3810,0 mii lei. 

6. Donaţii şi sponsorizări: venituri planificate 3918,9 mii lei, încasate 3914,7 mii lei; cheltuieli 

planificate 5080,6 mii lei, valorificate 5096,4 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 2015, Academia de Studii Economice din Moldova a planificat şi 

valorificat surse pentru construcția unui nou Complex sportiv în sumă de 3843,4 mii lei. 

Totodată au fost valorificate mijloace bănești pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale, 

reparații curente și capitale, achiziții de mobilier în sumă de 10103,2 mii lei.  

Menționăm, că  aceste surse au fost executate exclusiv din contul mijloacelor bănești 

proprii.  

12.3.Taxe de studii (metodologie de calculare): 

Pentru anul universitar 2015-2016, taxele de studii în ASEM au fost stabilite în 

conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 196 din 22.02.2007, în următoarele mărimi: 

 

1. Ciclul I, Licenţă: 

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 
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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 - 

2. 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, deaceea fiecare instituţie individual îşi elaborează o metodologie. În ASEM 

taxă de studii medie se calculează în baza cheltuielilor reale suportate. 
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XIII. CONCLUZII. 

  

13.1. Dificultăţi în activitatea ASEM 

Considerăm că activitatea ASEM în anul universitar 2015 - 2016, atât în plan metodico-

didactic, cât şi ştiinţific, poate fi considerată ca satisfăcătoare, rămânând, totodată, unele rezerve, 

printre cele mai importante menţionăm: 

 Rămâne a fi încă suficeint de mare numărul de restanțieri după prima susținere  în ambele 

sesiuni. 

 Frecvanța scăzută la ore de către studenți. 

 Dificultăţi în plasarea studenţilor la practica de producție și de licenţă, precum și 

efectuarea, în unele cazuri formală a acesteia;  

 Necesitatea modernizării condiţiilor de trai în căminele studențești (săli de agrement 

moderne, mobilier ergonom, etc.); 

 Efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală şi curentă în fiecare an; 

 

 

13.2. Propuneri de soluţionare: 

În vederea realizării Obiectivul strategic  al ASEM  „Îmbunătăţirea continuă a tuturor 

proceselor desfăşurate în ASEM, considerând prioritare principalele ei dimensiuni: învăţământ, 

cercetare ştiinţifică şi inserţie socială” propunem:    

 

I. Pentru perfecţionarea organizării şi desfăşurării procesului de învăţământ în cadrul ASEM: 

 asigurarea calităţii procesului de învăţământ prin: verificări periodice a prezenţei profesorilor 

la cursuri şi seminare; monitorizarea directă şi indirectă a întârzierilor sau lipsei profesorilor 

la ore etc.; 

 monitorizarea periodică a frecvenţei studenţilor; 

 organizarea şi monitorizarea întrunirilor grupelor academice cu îndrumătorii de grupă; 

 uniformizarea complexităţii tematicii tezelor de licenţă şi de master propuse spre elaborare; 

 menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a funcţionării SMC conform cerinţelor ISO 9001. 

 

II. Pentru îmbunătăţirea activităţilor metodico - didactice şi ştiinţifice a catedrelor: 

 revizuirea programelor analitice şi a conţinutului cursurilor în vederea reflectării mai 

pronunţate a specificului domeniului economic, juridic autohton, sporirii relevanţei lucrului 

individual cu studenţii, accentuării priorităţilor în formarea specialistului;  

 extinderea numărului de materiale metodico-didactice elaborate/actualizate şi publicate, 

inclusiv în varianta electronică; 

 intensificarea activităţii ştiinţifice prin elaborarea monografiilor şi publicarea articolelor în 

ediţii de peste hotare, inclusiv în cele cotate ISI;  

 iniţierea activităţii de cercetare în colaborare cu agenţii economici şi instituţiile de profil pe 

probleme aferente domeniului financiar-bancar; 

 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; 

 identificarea posibilităţilor de a efectua mai multe stagii de perfecţionare şi de documentare 

nu doar în ţară, dar şi peste hotare; 
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III. Pentru soluţionarea problemelor privind realizarea practicii de producţie şi licenţă: 

 consultarea permanentă cu beneficiarii (instituţiile de profil) a conţinutului programelor 

practicii de producţie şi de masterat şi semnarea acordurilor de accepţiune a acestora; 

 consultarea beneficiarilor, în cadrul practicii de producţie, pentru formularea sarcinilor 

individuale pe perioada derulării stagiului de practică în contextul temei tezei de licenţă 

(master) şi prezentarea acesteia ca compartiment distinct în raportul de practică, calificând 

această activitate ca lucru individual cu studenţii; 

 diversificarea locurilor de practică propuse studenţilor şi masteranzilor în vederea 

corespunderii acestora tematicii tezelor alese; 

 asigurarea posibilităţii de prezenţă în calitate de Preşedinţi a potenţialilor angajatori din 

instituţiile de profil în cadrul susţinerii tezelor de licenţă în vederea facilitării angajării 

absolvenţilor în câmpul muncii conform specialităţii. 

 

XIV. Rezumat privind rezultatele concrete înregistrate în anul universitar 2015-2016 

 

În anul de studii 2015-2016 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, la ciclul II, masterat, cât și la ciclul III, doctorat; 

2. Pe parcursul anului au fost susţinute şi aprobate de CNAA 11 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 2015-2016  în ASEM au activat 429 cadre didactice  titulari şi prin cumul. 

Din aceștia 375 sunt titulari (87,4%). Din cadrele didactice titulare 61,1% deţin titluri 

ştiinţifice de doctor în ştiinţe sau doctor habilitat. Cumularzii constituie 54 persoane sau 

12,60%%.  Din ei 50,0% deţin titlu ştiinţific. Pe parcursul anului de studiu 2015-2016 

cadrele didactice au participat la mai multe cursuri de formare, la diferite stagii în țară și 

peste hotare.  

6. Pe parcursul anului universitar 2015-2016 au fost încheiate sau prelungite acorduri cu 

următoarele universităţi: 

  Universitatea Transilvania din Brașov, România 

  Universitatea din Craiova, România  

  Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad, România 

  Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, România  

  Universitatea Bucovineana de Studii Financiare și Economie de Stat, Ucraina  

 Первомайским политехническим институтом Национального университета 

кораблестроения имени адмирала Макарова, Ucraina  

 University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, Elveția. 

7. Pe parcursul anului universitar 2015-16 prioritare în activitatea Centrul au fost 

activitățile de ghidare în carieră a studenților, care vizează două direcții 

principale: 

 Ghidarea în carieră în direcția asigurării angajabilității studenților și 

absolvenților ASEM;  

 Ghidarea în carieră în direcția inițierii și dezvoltării afacerilor. 

8. În perioada analizată  în ASEM prin decizia Senatului a fost creat Incubatorul 
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inovațional în domeniul tehnologiilor informaționale, Centrul de Marketing 4P, 

Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic.  

9. Pe parcursul anului de studii 2015-2016 decanatele au organizat mai multe 

evenimente prin care studenții au fost implicați în diferite activități 

extracurriculare: concursuri, discuții tematice, mese rotunde etc. Tot odată și 

studenții au organizat, prin intermediul organelor de autoguvernare studențească 

mai multe activități, implicându-se activ în viața socială.  

10. În ASEM ăși fac studiile 63 studenți străini din Ucraina, Rusia,  Azerbaidjan, 

Israel, Armenia, Georgia, Tadjikistan, Lituania, România,  Turcia, Nigeria, Nepal, 

SUA, Iraq 

11. În perioada analizată 16  și 6 cadre didactice studenți au beneficiat de mobilitate 

academică în diferite Universități din Europa. 
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Anexa nr. 1 

Contingentul de studenţi în anul de studii 2015-2016 
 

învăţămînt cu frecvenţă 
 

N
r.

 c
rt

. 

 

 

 

 

Codul, specialitatea 

Anul de studii 

T
o
ta

l 
st

u
d
en

ţi
 Inclusiv  

B
ăr

b
aţ

i 

F
em

ei
 

Absolvenţi 

  

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

B
u
g
et

 

C
o
n
tr

ac
t 

T
o
ta

l 

ab
so

lv
en

ţi
 Inclusiv 

%
 a

b
s.

 d
in

 

n
r.

 a
d
m

iş
i 

in
iţ

ia
l 

B
u
g
et

 

C
o
n
tr

ac
t 

1. 331.1 Asistență socială  11   11 10 1  11     

2. 363.1 Business şi administrare 174 215 230  619 103 516 366 253 192 53 139 81.3 

3. 363.2 Achiziţii 16 21 13  50 41 9 21 29 13 8 5 77.1 

4. 363.3 Managementul proprietăţii intelectuale 16 19 8  43 32 11 12 31 8 7 1 76.6 

5. 363.5 Managementul resurselor umane 18 12 14  44 31 13 7 37 13 11 2 75.1 

6. 362.1 Marketing şi logistică 127 130 142  399 86 313 177 222 129 39 90 82.1 

7. 369.1 Merceologie şi comerţ 30 40 41  111 54 57 29 82 40 16 24 79.5 

8. 812.1 Turism 68 43 90  201 35 166 50 151 85 20 65 80.5 

9. 313.1 Administraţie publică 28 18 24  70 27 43 13 57 22 8 14 78.6 

10. 366.1 Economie generală 29 19 36  84 49 35 30 54 32 16 16 75.3 

11. 381.1 Drept 147 145 143 115 550 55 495 322 228 113 8 105 82.8 

12. 361.1 Contabilitate  220 182 236  638 124 514 132 506 212 60 152 86.8 

13. 364.1 Finanţe şi bănci 240 202 290  732 125 607 253 479 268 63 205 84.5 

14. 365.1 Economie mondială şi relaţii 

economice internaţionale 
129 112 73  314 68 246 103 211 69 22 47 81.7 

15. 367.1 Statistică şi previziune economică 17 13 14  44 39 5 22 22 14 13 1 76.0 

16. 368.1 Cibernetică şi informatică 

economică  

38 47 65  150 89 61 104 46 57 39 18 76.3 

17. 444.1 Informatică   12  12 8 4 12  12 8 4 75.8 

18. 444.3 Informatică aplicată 16 18   34 22 12 26 8     

19. 526.2 Tehnologii informaţionale 38 31 28 21 118 71 47 107 11 20 13 7 80.4 

20. 526.5 Securitate informaţională  12  9 21 12 9 19 2 9 4 5 75.0 

21. 541.1 Tehnologia şi managementul 

alimentaţiei publice 

24 17 20 14 75 38 37 16 59 13 8 5 81.4 

TOTAL 1375 1307 1479 159 4320 1119 3201 1821 2499 1321 416 905 79.3 
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Anexa nr. 2 

Contingentul de studenţi în anul de studii 2015-2016 
 

învăţămînt cu frecvenţă redusă 
 

N
r.

 c
rt

. 

 

 

 

 

Codul, specialitatea 

Anul de studii 

T
o
ta

l 
st

u
d
en

ţi
 

Inclusiv  

B
ăr

b
aţ

i 

F
em

ei
 

Absolvenţi 

  

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

 

V 

B
u
g
et

 

C
o
n
tr

ac
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. 313.1 Administraţie publică 13 14    27  27 8 19     

2. 363.1 Business şi administrare 226 167 188 278  859  859 421 438 239  239 80.3 

3. 362.1 Marketing şi logistică 88 76 88 84  336  336 157 179 80  80 81.2 

4. 369.1 Merceologie şi comerţ 23 22 26 26  97  97 30 67 24  24 82.7 

5. 812.1 Turism 35 31 35 31  132  132 31 101 27  27 77.4 

6. 366.1 Economie generală   22 15  37  37 13 24 13  13 75.0 

7. 381.1 Drept 76 82 87 64 59 368  368 196 172 55  55 80.5 

8. 361.1 Contabilitate  152 137 172 204  665  665 85 580 182  182 83.3 

9. 364.1 Finanţe şi bănci 146 142 165 192  645  645 199 446 176  176 78.9 

10. 365.1 Economie mondială şi relaţii 

economice internaţionale 
32 23 19 19  93  93 39 54 16  16 76.0 

11. 368.1 Cibernetică şi informatică 

economică  

 23 19 15  57  57 57  13  13 75.2 

12. 526.2 Tehnologii informaţionale 42     42  42 42      

13. 541.1 Tehnologia şi managementul 

alimentaţiei publice 

20 15 14 13  62  62 19 43     

TOTAL 853 732 835 941 59 3420  3420 1297 2123 825  825 79.1 
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Anexa nr. 3 

Dinamica contingentului de studenţi în anul de studii 2015-2016 

 

N
r.

 c
rt

. 

F
o
rm

a 
d
e 

în
v
ăţ

ăm
în

t 
 

N
r.

 s
tu

d
en

ţi
lo

r 
la

 0
1
.1

0
. 

(f
ăr

ă 
co

n
ce

d
. 
ac

ad
.)

 

N
r.

 s
tu

d
en

ţi
lo

r 

în
m

at
ri

cu
la

ţi
 î

n
 a

n
u
l 

cu
re

n
t 

N
r.

 s
tu

d
en

ţi
lo

r 
re

v
en

iţ
i 

d
in

 c
o
n
ce

d
. 
ac

ad
. 

N
r.

 s
tu

d
en

ţi
lo

r 

re
st

ab
il

iţ
i 

la
 s

tu
d
ii

 

N
r.

 s
tu

d
en

ţi
lo

r 
tr

an
sf

. 
în

 

in
te

r.
 i

n
st

it
u
ţi

ei
 

 Exmatriculaţi   

N
r.

 s
tu

d
en

ţi
lo

r 
af

la
ţi

  
în

 

co
n
ce

d
iu

 a
ca

d
em

ic
 

N
r.

 a
b
so

lv
en

ţi
lo

r 

N
r.

 t
o
ta

l 
d
e 

st
u
d
en

ţi
 l

a 

fi
n
el

e 
an

u
lu

i 
(0

1
.0

7
.)

 

T
ra

n
sf

er
aţ

i 
la

 a
lt

e 

in
st

it
u
ţi

i 
P

en
tr

u
 n

er
eu

şi
tă

 

ac
ad

em
ic

ă 

D
in

 p
ro

p
ri

a 
d
o
ri

n
ţă

 

P
en

tr
u
 î

n
că

lc
ar

ea
 

d
is

ci
p
li

n
ei

 
P

en
tr

u
 n

ea
ch

it
ar

ea
 

ta
x
ei

 d
e 

st
u
d
ii

 

1 Frecvenţă, 

din ei la:  
4719 1586 8 136 245 - 123 157 - 263 14 1321 4320 

buget 1134 321 1 - - - 11 19 - - 7 416 1119 

contract 3585 1265 7 136 245 - 112 138 - 263 7 905 3201 

2 Frecvenţă 

redusă, 

din ei la:  

3670 410 1 182 212 - 288 49 - 

 

296 

 

4 825 3420 

buget - - - - - - - - - - - - - 

contract 3670 410 1 182 212 - 288 49 - 296 4 825 3420 

TOTAL 8389 1996 9 317 457 - 411 206 - 559 18 2146 7740 
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Anexa nr. 4 

Reuşita studenţilor pe anii de studii în anul de studii 2015-2016 

 

N
r.

 c
rt

. 

A
n
ii

 d
e 

st
u
d
ii

 

N
u
m

ăr
u
l 

d
e 

st
u
d
en

ţi
 l

a 
0
1
.1

0
 Forma de 

studii 

B
u
g
et

 

C
o
n
tr

ac
t 

Limba de 

instruire 

Reuşita (note) 

 

R
eu

şi
ta

 (
%

) 

  

P
ro

m
o
v
aţ

i 

N
u
m

ăr
u
l 

d
e 

st
u
d
en

ţi
 l

a 
0
1
.0

7
. 

  

fr
ec

v
en

ță
 

fr
ec

v
en

ţă
 

re
d
u
să

 

ro
m

ân
ă 

ru
să

 

 

 

10-9 

 

 

9-7 

 

 

7-5 

 

 

4-1 

1 Anul 

I 

2458 1548 910 295 2163 2140 318 592 1019 387 230 79,4 2228 2228 

2 Anul 

II 

2306 1474 832 360 1946 1998 308 641 837 294 267 81,1 2039 2039 

3 Anul 

III 

2437 1552 885 451 1986 2060 377 834 1004 353 123 83,5 2314 2314 

4 Anul 

IV 

1154 167 987 36 1118 1015 139 378 619 49 54 82,7 1100 1100 

5 Anul 

V 

61 - 61 - 61 61 - 31 17 9 2 83,3 59 59 

TOTAL 8416 4741 3675 1142 7274 7274 1142 2476 3496 1092 676 81,9 7740 7740 
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Anexa nr. 5 

Calitatea studiilor în anul de studii 2015-2016 
 

 

Nr. 

crt. 

 

Indicatorii calităţii studiilor  

(pe domenii de formare profesională) 

 

BAC/ 

Colegiu 

 

Rural 

 

Urban 

Forma de studii 

frecvenţă frecvenţă 

redusă 

1. 

 
Denumirea domeniului/specializarea „Business 

şi Administrare” 

     

Media la admitere 7.36 7.32 7.30 7.18 7.45 

Media la prima sesiune 7.34 7.38 7.32 7.34 7.28 

Restanţe  92 63 29 41 51 

Denumirea domeniului/specializarea „Achiziţii”      

Media la admitere 7.97 7.74 8.19 7.97 - 

Media la prima sesiune 8.02 7.97 8.00 8.02 - 

Restanţe 5 2 3 5 - 

Denumirea domeniului/specializarea 

„Managementul Proprietății Intelectuale” 

     

Media la admitere 7.53 7.45 7.67 7.53 - 

Media la prima sesiune 7.80 7.69 7.82 7.80 - 

Restanţe 1 1 - 1 - 

2. Denumirea domeniului „Marketing şi Logistică”      

Media la admitere 7.39 7.42 7.33 7.55 7.31 

Media la prima sesiune 7.65 7.73 7.60 7.70 7.25 

Restanţe  66 30 34 29 37 

3. Denumirea domeniului „Merceologie şi Comerţ”      

Media la admitere 7.69 7.68 7.65 7.69 7.69 

Media la prima sesiune 7.48 7.64 7.36 7.51 7.38 

Restanţe  6 3 3 4 2 

4. Denumirea domeniului „Turism”      

Media la admitere 7.25 7.26 7.24 7.36 7.52 

Media la prima sesiune 7.88 7.92 7.64 7.86 7.82 

Restanţe  44 19 25 23 21 

5. Denumirea domeniului „Administraţie Publică”      

Media la admitere 7.33 7.29 7.44 7.38 7.38 

Media la prima sesiune 7.95 7.75 7.90 7.95 7.75 

Restanţe  2 2 - 1 1 

6. Denumirea domeniului „Economie Generală”      

Media la admitere 7.98 7.99 7.69 7.98 - 

Media la prima sesiune 8.08 8.04 8.10 8.08 - 

Restanţe  3 2 1 3 - 

7. Denumirea domeniului „Managementul 

resurselor umane” 

     

Media la admitere 7.53 7.52 7.54 7.53 - 

Media la prima sesiune 7.97 7.83 7.99 7.97 - 

Restanţe  4 3 1 4 - 
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Nr. 

crt. 

 

Indicatorii calităţii studiilor  

(pe domenii de formare profesională) 

 

BAC/ 

Colegiu 

 

Rural 

 

Urban 

Forma de studii 

frecvenţă frecvenţă 

redusă 

8. Denumirea domeniului „Drept”      

Media la admitere 6.97 7.07 6.83 6.81 7.46 

Media la prima sesiune 7.81 7.90 7.35 7.86 7.37 

Restanţe  36 22 14 12 24 

9. Denumirea domeniului „Contabilitate”      

Media la admitere 7.63 7.65 7.63 7.65 7.71 

Media la prima sesiune 7.82 7.92 7.74 7.80 7.63 

Restanţe  55 23 32 20 30 

10. Denumirea domeniului „Finanţe şi Bănci”      

Media la admitere 7.67 7.66 7.64 7.81 7.75 

Media la prima sesiune 7.72 7.59 7.83 7.78 7.17 

Restanţe  77 35 42 38 39 

11. Denumirea domeniului „Economie mondială şi 

relaţii economice internaţionale” 

     

Media la admitere 7.74 7.71 7.77 7.78 7.37 

Media la prima sesiune 8.18 8.12 8.24 8.20 8.04 

Restanţe  21 13 8 14 7 

12. Denumirea domeniului „Statistică şi Previziune 

Economică” 

     

Media la admitere 7.72 8.09 7.26 7.72 - 

Media la prima sesiune 7.50 7.25 7.75 7.50 - 

Restanţe  5 3 2 5 - 

13. Denumirea domeniului „Cibernetică şi 

Informatică Economică” 

     

Media la admitere 7.61 7.78 7.62 7.61 - 

Media la prima sesiune 7.63 7.71 7.43 7.63 - 

Restanţe  8 6 2 8 - 

14. Denumirea domeniului „Informatică aplicată”      

Media la admitere 7.52 7.49 7.55 7.52 - 

Media la prima sesiune 7.25 7.30 7.15 7.25 - 

Restanţe  2 2 - 2 - 

15. Denumirea domeniului „Tehnologii 

Informaţionale” 

     

Media la admitere 7.56 7.73 7.46 7.71 7.85 

Media la prima sesiune 7.74 7.62 7.86 7.82 7.64 

Restanţe  13 7 5 4 9 

16. Denumirea domeniului „Tehnologii şi 

Managementul Alimentaţiei Publice” 

     

Media la admitere 7.57 7.54 7.60 7.58 7.62 

Media la prima sesiune 7.63 7.75 7.47 7.69 7.57 

Restanţe  9 3 6 5 4 
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Anexa nr. 6 

 
Evidenţa studenţilor orfani şi a celor aflaţi sub tutelă în anul de studii 2015-2016 

 

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 Andrian Irina Sergiu Finanţe şi bănci orfan Certificat de deces tata DC-V 

0044488, certificat de deces 

mama DC-IV 0794372 

2. I Nu Spînu Galina Gheorghii Business şi administrare orfan Certificat de deces tata DC-IV 

1219131, certificat de deces 

mama DC-IV 1219120 

3. I Nu Talmazan Corina 

Constantin 

Finanţe şi bănci orfan Certificat de deces 

mama DC-IV 0972687, 

Hotărîre în numele 

Legii nr.2-370-2012 din 

07.05.2012 despre 

decăderea din drepturi 

părinteşti tata 

4. I Nu Naşco Leonid Leonid Business şi administrare orfan Certificat de deces tata DC-IV 

1179553, certificat de deces 

mama DC-IV 1185985 

5. I Nu Cîrlan Ion Valeriu Drept orfan Certificat de deces tata DC-IV 

0378772, certificat de deces 

mama DC-IV 0378257 

6. I Nu Catîrău Mihaela Ion Contabilitate orfan Certificat de deces tata DC-IV 

0312783, certificat de deces 

mama DC-IV 0622572 

7. I Nu Chiseliov Igor Marketing şi Logistică orfan Certificat de deces mama DC-IV 

1128546,  mama solitară 

8. I Nu Tcaciuc Andrei Statistică şi Previziune 

economică 

orfan Certificat de deces mama DC-IV 

0714633, Hotărîre în numele 

Legii nr.2-1565-2014 din 

14.11.2014 despre decăderea din 

drepturi părinteşti tata 

9. I Nu Balan Maxim Gheorghe Drept orfan Certificat de deces tata DC-V 

0171910, Hotărîre în numele 

Legii nr.2-457-2008 din 

14.07.2008 despre decăderea din 

drepturi părinteşti mama 

10. I Nu Secu Sabina Mihail Contabilitate orfan Certificat de deces mama DC-IV 

0598686, Hotărîre în numele 

Legii nr.2-865-2011 din 

10.03.2011 despre decăderea din 

drepturi părinteşti tata 

11. I Nu Sturza Eugen Nicolae Business şi administrare orfan Certificat de deces tata DC-IV 

1348236, certificat de deces 

mama DC-IV 1113034 

12. II Nu Struc Anastasia Marcel Finanţe şi bănci orfan Hotărîre în nimele Legii nr.2-844-

2013 din 08.05.2013 privind 

declararea mamei şi tatei dispăruţi 

fără veste 
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Nr. 

crt. 

Anul 

de 

studii 

Absolvent 

în anul 

curent (da 

/ nu ) 

Numele, prenumele 

studentului 

Specialitatea Statutul 

studentului 

(orfan/tutelă) 

Acte care confirmă statutul 

indicat 

13. II Nu Lavric Sorin Serghei Drept orfan Certificat de deces mama DC-IV 

0721608, Hotărîre în numele 

Legii nr.2-466-2008 din 

11.11.2008 despre decăderea din 

drepturi părinteşti tata 

14. II Nu Mîţăblîndă Ionela 

Gheorghe 

Administraţie publică orfan Certificat de deces mamei solitare 

DC-IV 0514895 

15. II Nu Sanin Denis Valeriu Statistică şi previziune 

economică 

orfan Mama solitară decăzută de 

drepturi părinteşti 

16. II Nu Cazacu Aliona Alexei Contabilitate orfan Certificat de deces tata DC-V 

026330, certificat de deces mama 

DC-IV 0349012  

17. II Nu Belostecinic Roman 

Andrei 

Cibernetică şi 

informatică economică 

orfan  

18. II Nu Volovei Elena Mihail Economie Mondială şi 

Relaţii Economice 

Internaţionale 

orfan Certificat de deces tata DC-V 

0078887, certificat de deces 

mama DC-IV 0506194 

19. II Nu Vetrogonova Diana 

Victor 

Merceologie şi Comerţ orfan Scrisoarea Ministerul Muncii 

Protecţiei Sociale şi a Familiei cu 

nr.V-4490-14 din 16.10.2014 

20. II Nu Perju Elena Valerie Drept orfan Certificat de deces mama DC-IV 

0423281, certificat de deces tata 

DC-IV 0491915 

21. II Nu Vremere Mariana 

Victor 

Turism orfan Certificat de deces mama BM 

075538, decizia primaria Chişinau 

5-9-7 din 13.03.2001 cu priviri la 

instituirea tutelei 

22. II Nu Gavriluţa Natalia 

Alexandru 

Business şi administrare orfan Certificat de deces mama DC-V 

0328809, decizia primaria 

Chişinau 7-16-1 din 22.07.1997 

cu priviri la instituirea tutelei  

23. II Nu Stan Ramina Ion Managementul 

Proprietăţii Intelectuale 

orfan Certificat de deces mama DC-IV 

1041238, decizia primaria 

Chişinau 5-9-7 din 13.03.2001 cu 

priviri la instituirea tutelei 

24. II Nu Cojucari Gabriela Oleg Contabilitate orfan Certificat de deces mama DC-IV 

1053089, a fost mama solitară 

25. III Da Ereşcova Irina Vitalie Finanţe şi bănci orfan Certificat deces tata BM 038062, 

certificat deces mama BM 018709 

26. III Da Ianducova Maria 

Gheorghe 

Contabilitate orfan Certificat deces tata DC IV 

0741393, certificat deces mama 

DC-IV 0555253 

27. III Da Mereniuc Cristina 

Serghei 

Contabilitate orfan Certificat de deces mama DC-IV 

1014824  

28. III Da Brodesco Ana Nicolai Business şi administrare orfan Certificat de deces mama DC-IV 

0999297, certificat de deces tata 

DC-IV 0594926 

29. III Da 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 

30. III Da Starodubţeva Elena Drept orfan Hotarîre judicăţii nr.2-4696 din 
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Nr. 

crt. 

Anul 

de 

studii 

Absolvent 

în anul 

curent (da 

/ nu ) 

Numele, prenumele 

studentului 

Specialitatea Statutul 

studentului 

(orfan/tutelă) 

Acte care confirmă statutul 

indicat 

Grigore 02.02.2011 despre decaderea de 

drepturi a mamei solitare 

31. III Da 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 

32. III Da 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 

33. III Da Ţurcan Liliana 

Ghenadie 

Marketing şi logistică orfan Certificat deces mama DC-IV 

0804248 

34. III Da Fiştic Liliana Lilian Economie generală orfan Certificat deces tata DC IV 

1048185, certificat deces mama 

DC-IV 0382539 

35. III Da Munteanu Veaceslav 

Serafim 

Achiziţii  orfan Certificat deces tata DC IV 

0668349, certificat de la primărie 

unde este stipulat că exista actul 

de abandonare a mamei de la 

vîrsta de 6 luni 

36. III Da Sîrbu Veronica 

Gheorghe 

Marketing şi logistică orfan Certificat de deces mama DC-V 

0258977 

37. III Da Bergan Maria Vladimir Drept orfan Certificat deces tata DC IV 

1028143, certificat deces mama 

DC-IV 1181329 

38. IV Da Matei Alina Veaceslav Drept orfan Certificat deces mama DC-IV 

1063007, decizia nr.3.9 din 

27.09.2002 decaderea drepturi 

părinteşti tata 

39. IV Da Ciobanu Elena 
Ghenadie 

Drept orfan Certificat deces tata DC V 

0273007, 173ertificate deces 

mama DC-IV 1080881 

40. IV Da 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 

41. IV Da 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 

42. IV Da Margina Constantin 
Gheorghe 

Tehnologii 
informaţionale 

orfan Certificat deces tata DC IV 

0048030, certificat deces mama 

DC-IV 0060652 
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Anexa  nr.  7 

 

Contingentul de studenţi din raioanele de Est în anul de studii 2015-2016 

 

Nr. 

crt. 

Forma de învăţămînt Anul I Anul II Anul III Anul IV Total  

1. Învăţămînt cu 

frecvenţă 

74 64 68 2 208 

buget 40 17 24 1 82 

contract 34 47 44 1 126 

2. Învăţămînt cu 

frecvenţă redusă 

10 8 8 4 30 

buget - - - - - 

contract 10 8 8 4 30 

TOTAL  84 72 76 6 238 
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Anexa  nr.  8 
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Anexa nr. 9  

 

Informaţie cu privire la numărul cadrelor didactice în anul universitar  2015-2016             

(la data de 30.06.2016) 

 

(inclusiv salariaţii cu contract individual de muncă suspendat) 

 

Nr. 

crt. 
Sexul 

Nr. total 

de 

cadre 

angajate 

Total nr. de cadre în state Total nr. de cadre prin cumul 

Cu titluri 

ştiinţifico-

didactice  

Cu titluri 

ştiinţifice 

Cu 

titluri 

didactice 

Fără 

titluri  

Cu titluri 

ştiinţifico-

didactice  

Cu titluri 

ştiinţifice 

Cu 

titluri 

didactice 

Fără 

titluri  

1 Feminin 
279 

136 136 106 118 12 12 7 13 

2 Masculin 
150 

93 93 81 28 15 14 10 14 

TOTAL 429 229 229 187 146 27 26 17 27 

 

 

 

Corpul didactic (conducere: rector, prorectori (3), decani(6) , șef catedre (23)) 

 

Nr. 

crt. 
Sexul Nr. total  

Total nr.  

Cu titluri 

ştiinţifico-

didactice  

Cu titluri 

ştiinţifice 

Cu titluri 

didactice 
Fără titluri  

       

1 Feminin 
15 

15 15 15 - 

2 Masculin 
18 

16 16 16 2 

TOTAL 33 31 31 31 2 

 

Personal auxiliar  

 

Nr.  Sexul Nr. total  

1 Feminin 404 

2 Masculin 140 

TOTAL 544 
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Anexa nr. 12 

Mobilitatea academică România 

 



   234   

Anexa nr. 13 

Diplome italiene pentru studenții moldoveni 
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Anexa nr. 14 

Clubul de dezbateri  studențești 
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Anexa nr.  15 

Săptămâna mondială a antreprenoriatului 
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Anexa  nr. 16 

Conferința: Marketing, comerț și merceologie 
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Concurs: Azi student, mâine antreprenor 
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Anexa nr.  17 

Clubul de dezbateri Bizz CLUB 

 

 

 

 

 

 

 

 



   244   

 

 

 

 

 

 

  



   245   

Anexa nr. 17 
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Anexa nr. 18 
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Anexa nr. 19 
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Ședințele Cercului  științific studențesc ”Manager de succes” 
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