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1. Cadrul administrativ şi juridic al Academiei de Studii Economice din Moldova
1.1.Denumirea și categoria instituţiei de învăţământ superior, conform certificatului de
acreditare
Academia de Studii Economice din Moldova, universitate publică.
1.1.Ministerul de resort.
Ministerul Educației al Republicii Moldova
1.2.Date generale.
Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) a fost fondată la 25 septembrie
1991, în baza Hotărârii nr.537 a Guvernului Republicii Moldova. Drept bază au servit două
facultăţi din cadrul Universităţii de Stat – „Economie”; „Economie a Comerţului şi
Merceologie” – şi Institutul Economiei Naţionale al Ministerului Economiei.
Facultatea de Economie a fost deschisă la Universitate în august 1953, fiind înscrişi 52 de
studenţi la specialităţile „Planificarea economiei naţionale” şi „Finanţe”.
În perioada 1964-1977, Facultatea de Economie a făcut parte din componenţa Institutului
Politehnic din Chişinău, iar în 1977, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, a fost deschisă a
doua facultate de profil economic – „Economie a Comerţului şi Merceologie”, fondată în baza
filialei din Chişinău a Institutului Unional de Comerţ din Moscova (1960-1977).
În acest context, o mare contribuţie la dezvoltarea învăţământului economic universitar
din Moldova, de la a cărui înfiinţare au trecut peste 50 de ani, au avut-o academicienii Boris
Melnic şi Sergiu Rădăuţan, decanii facultăţilor „Economie” şi „Economie a Comerţului şi
Merceologie”, Marlen Makeenko, Ivan Mocan, Mihail Carauş, Petru Secrieru, Viorel Ţurcanu şi
alte personalităţi. Un rol incontestabil în obţinerea realizărilor instituţiei le-a revenit celor doi
rectori ai ASEM – profesorii universitari Paul Bran (1991-1994) şi Eugeniu Hrişcev (1994 –
2001), precum şi întregului colectiv de profesori, personalului administrativ şi auxiliar.
De la bun început, scopul ASEM nu se axase doar pe pregătirea profesională propriu-zisă,
de specialitate, a studenților, ci și pe educarea unei noi mentalități în spiritul libertății de gândire
și acțiune, al pragmatismului și eficientei vieții.
În toți acești ani, Academia de Studii Economice a evoluat considerabil, devenind principala și,
pentru moment, unica instituție universitară de profil economic din țară, reprezentând un
complex universitar modern. Nivelul înalt al studiilor, cercetările științifice profunde, tendința de
perfecționare continuă și abilitatea de adaptare la cerințele societății ne-au plasat pe treapta celor
mai atractive instituții de învățământ superior din Republica Moldova.
O importanță deosebită în activitatea Academiei se acordă relațiilor de colaborare cu alte
instituții de învățământ și centre de cercetare din peste 20 de state ale lumii, care au tradiții
valoroase în domeniul studiilor și cercetărilor economice. Instituția noastră este membru al
Asociației Universităților Francofone (AUF), membru al Rețelei Universităților din Bazinul
Marii Negre (BSUN), membru al Rețelei Universităților Inițiativei Central - Europene (CEI
University Network). Relațiile cu partenerii noștri au constituit un suport durabil pentru
implementarea metodelor performante de predare și promovare a principiilor economiei
moderne, iar, în cadrul schimburilor academice, numeroși profesori și studenți au efectuat stagii
la universități de prestigiu în străinătate. Un rol aparte revine implementării, în cadrul A.S.E.M.,
a stipulărilor documentelor de constituire a Procesului de la Bologna, accentul fiind pus pe
calitatea studiilor, dezvoltarea cercetărilor științifice și perfecționarea managementului
universitar.
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În prezent, Academia de Studii Economice din Moldova constituie un complex
universitar, în cadrul căruia activează 6 facultăţi cu 26 de catedre, 2 departamente, 7 centre, 13
servicii, Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business, Şcoala Doctorală, Şcoala
Superioară de Turism şi Servicii Hoteliere, un incubator de afaceri; Colegiul Naţional de Comerţ.
ASEM dispune de o bază materială solidă, constituită dintr-o bibliotecă ştiinţifică, un
departament de informatizare, dotat cu tehnică performantă, câteva centre de formare continuă şi
consultanţă, alte subdiviziuni, 6 blocuri de studii bine amenajate, dotate cu aparataj modern; 7
cămine, fiecare cu sală de meditaţii; un complex sportiv modern; 27 de săli de calculatoare,
conectate la Internet; un centru curativ-consultativ; o bază de odihnă la Vadul-lui-Vodă etc.
ASEM este un brand cu care se mândresc peste 40 mii de absolvenţi din 1992 încoace. În
prezent, la ASEM, îşi fac studiile peste 9,2 mii de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, activează
31 de doctori habilitaţi şi 192 doctori în ştiinţe.
1.3.Misiunea.
Misiunea ASEM este de a genera şi a transfera cunoştinţe prin:
a) sprijinirea dezvoltării şi afirmării studenţilor şi cercetătorilor în domeniul ştiinţelor
economice şi administrative, precum şi în alte subdomenii ale ştiinţelor sociale şi umaniste;
b) cercetare ştiinţifică avansată raportată la cerințele sociale prin programe de studii de
înaltă calitate pe toate ciclurile şi în toate formele pregătirii universitare şi postuniversitare;
c) generarea de cunoaştere avansată;
d) educaţie şi formare continuă a adulţilor.
1.4.Obiective.
Obiectivele ASEM, stabilite în vederea realizării misiunii, sunt următoarele:
a) asigurarea şi dezvoltarea resurselor şi mijloacelor necesare desfăşurării procesului
instructiv-educativ şi de cercetare ştiinţifică la standarde de referinţă competitive în Spaţiul
Naţional şi European al Învăţământului Superior şi al Cercetării, definit prin Declaraţia de la
Bologna (1999) şi prin legislaţia în vigoare;
b) organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice studiilor universitare şi
postuniversitare, cu asigurarea şi respectarea standardelor de referinţă caracteristice fiecărui
domeniu şi program de studii;
c) organizarea unor programe masterale şi şcoli doctorale, promovarea valorilor
ştiinţifice, culturale şi a spiritualităţii naţionale şi universale;
d) realizarea unui învăţământ de calitate, flexibil şi dinamic, raportat la nevoile
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere;
e) respectarea şi aplicarea principiului centrării procesului instructiv-educativ pe student;
f) realizarea de parteneriate cu instituţii, autorităţi, unităţi economico-sociale din țară şi
de peste hotare, în scopul organizării şi adaptării programelor de studii şi a cercetării ştiinţifice,
la standardele de referinţă specifice calificărilor şi la cerinţele mediului socioeconomic naţional
şi european;
g) autoevaluarea şi evaluarea periodică a activităţii didactice şi ştiinţifice, ţinând cont de
standardele şi indicatorii de performanţă care asigură calitatea procesului de învăţământ şi a
cercetării ştiinţifice;
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h) asigurarea performanţei în procesul didactic şi de cercetare ştiinţifică;
i) realizarea unui management instituţional performant şi transparent, bazat pe principiile
autonomiei universitare, asigurării calităţii, eficienţei şi asumării răspunderii publice;
j) dezvoltarea programelor de mobilităţi naţionale şi internaţionale ale studenţilor,
cadrelor didactice și de cercetare științifică, personalului didactic și de cercetare științifică
auxiliar şi personalului nedidactic;
k) promovarea culturii calităţii în viaţa universitară şi asigurarea unui mediu adecvat de
dezvoltare profesională a membrilor comunităţii universitare, bazat pe respectarea normelor de
etică universitară;
l) cultivarea tradiţiei gândirii libere, a spiritului democratic, academic;
m)respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a principiului
supremaţiei legii;
n) integrarea centrelor de cercetare în reţelele naţionale şi internaţionale de excelenţă şi
realizarea de cercetări fundamentale şi aplicative generatoare de valoare adăugată;
o) climat adecvat pentru dezvoltarea personală a membrilor comunităţii universitare;
p) baza logistică şi profesională pentru educaţia continuă;
q) condiţii pentru promovarea parteneriatelor la nivel naţional şi internaţional;
r) dezvoltarea relaţiilor cu absolvenţii;
s) transparenţa managementului instituţional;
t) consolidarea spiritului de comunitate universitară;
u) promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi etice în comunitatea naţională şi
internaţională;
v) menţinerea relaţiilor profesionale, ştiinţifice şi sociale cu absolvenţii ASEM.
1.5. Nivelurile de calificări conform ISCED (ciclurile de studii organizate)
În conformitate cu Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (ISCED–2011), ASEM oferă
studii pentru următoarele niveluri:
nivelul 6 – învăţămîntul superior, ciclul I: învăţămînt superior de licenţă;
nivelul 7 – învăţămîntul superior, ciclul II: învăţămînt superior de master;
nivelul 8 – învăţămîntul superior, ciclul III: învăţămînt superior de doctorat.
1.6.Forme de organizare a învățământului
În anul de studii 2016-2017 în ASEM pentru toate trei cicluri, studiile au fost organizate
cu frecvență și cu frecvență redusă.
2. Structura instituţiei de învăţământ superior
2.1. Sistemul organelor de conducere
Sistemul organelor de conducere ale Academiei de Studii Economice din Moldova este
format din senat, consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională, consiliul ştiinţific, consiliul
facultăţii, consiliul de administraţie şi rectorul instituţiei.
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2.1.1. Senatul
Senatul ASEM reprezintă organul colectiv suprem de conducere a instituției și este
format din personal ştiinţifico-didactic şi nedidactic, ales prin votul secret al corpului profesoraldidactic al facultăţilor, departamentelor, centrelor ştiinţifice, din studenţi, aleşi de formaţiunile
academice şi asociaţiile studenţeşti, din reprezentanţi ai organelor sindicale, în conformitate cu
Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ASEM, aprobat la ședința Senatului
ASEM din 2 noiembrie 2016.
Senatul ASEM numără 56 membri (lista nominală este prezentă în tabelul 1)
Tabel 1. Lista nominală a membrilor Senatului ASEM
Nr. Numele, prenumele
poziția
d/o
1.
BELOSTECINIC Grigore
Rector
2.
COTELNIC Ala
Primprorector
3.
COJOCARU Vadim
Prorector
4.
MELNIC Igor
Prorector
5.
BÎRCĂ Alic
Decan
6.
COBZARI Ludmila
Decan
7.
SOLCAN Angela
Decan
8.
MOLDOVAN Dumitru
Decan
9.
GRIGOROI Lilia
Decan
10. GODONOAGĂ Anatol
Decan
11. PLEȘCA Lidia
Director CNC
12. PALADE Gabriel
Director CFB
13. GUŢU Nadejda
Șef
serviciu
Planificare
Economică și Finanțe
14. GHINCULOV Silvia
Șef Biblioteca Științifică
15. COVALENCO Ion
Șef
Departament
de
Informatică
16. PAIC Mihai
Președinte Sindicate
17. BERGHE Eugenia
Șef Contabilitate
18. BACIU Sergiu
Șef DSDCMC
19. TURCOV Elena
Șef catedră
20. CERNAVCA Mihail
Șef catedră
21. SAVCIUC Oxana
Șef catedră
22. ŢURCANU Gheorghe
Șef catedră
23. VACULOVSCHI Dorin
Șef catedră
24. BORCOMAN Raisa
Șef catedră
25. TOMŞA Aurelia
Șef catedră
26. ARMEANIC Alexandru
Șef catedră
27. MOLDOVANU Gheorghe
Șef catedră
28. STRATULAT Oleg
Șef catedră
29. RUSU Julieta
Șef catedră
30. BOTNARI Nadejda
Șef catedră
31. HÂNCU Rodica
Șef catedră
32. CAUȘ Lidia
Conferențiar universitar
33. LAZĂRI Liliana
Șef catedră
34. ŢURCANU Viorel
Profesor universitar
35. POPOVICI Angela
Șef catedră

sexul
Masculin
Feminin
Masculin
Masculin
Masculin
Feminin
Feminin
Masculin
Feminin
Feminin
Feminin
Masculin
Feminin
Feminin
Masculin
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Masculin
Feminin
Feminin
Masculin
Masculin
Masculin
Feminin
Feminin
Feminin
Feminin
Feminin
Masculin
Feminin
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

PÂRŢACHI Ion
PRISĂCARU Anatol
BUNU Ion
COTELEA Vitalie
CHISTRUGA Boris
LOBANOV Natalia
BENEA-POPUȘOI Elina
FEURAŞ Eugenia
CASIAN Angela
CIOBANU Diana
CODREANU Dorin

47.

LAZĂR Nistor

48.
49.

ALÎMOV Adrian
BORȘ Maria

Șef catedră
Șef catedră
Profesor universitar
Profesor universitar
Șef catedră
Profesor universitar
Șef catedră
Director Școala Doctorală
Director ȘMEEB
Student, ciclul III, doctorat
Președinte
sindicat
studențesc
Senatul
studențesc,
președinte
Student, ciclul I,licență
Student, ciclul I,licență

Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Feminin
Feminin
Feminin
Feminin
Feminin
Masculin
Masculin
Masculin
Feminin

OLEATOVSCHI Gabriel
Student, ciclul I,licență
Masculin
BRECICO Alexandru
Student, ciclul I,licență
Masculin
POPA Gabriel
Student, ciclul I,licență
Masculin
PUZUR Cătălina
Student, ciclul I,licență
Feminin
MORARENCO Anastasia
Student, CNC
Feminin
TEMCIUC Vasile
Student, ciclul II
Masculin
GRUMEZA Mihaela
Student, ciclul II
Feminin
Din 56 membri ai Senatului 29 persoane (51,8%) sunt de sex masculin și 27 (48,2%) –
feminin. Din toți membrii Senatului studenții constituie circa 22%.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

2.1.2. Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională
Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională al ASEM este format din 9 membri,
după cum urmează:
- trei membri desemnaţi: de Ministerul Educaţiei :
Veaceslav NEGRUŢA, economist;
Ion GUZUN, consilier juridic, Centrul de Resurse Juridice
de Ministerul Finanţelor
Ion PRISĂCARU, şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;
- doi membri din rîndul cadrelor didactice titulare care nu deţin funcţii de conducere şi
nu sînt membri ai senatului, selectaţi prin vot secret de adunarea generală a membrilor
consiliilor facultăţilor şi a reprezentanţilor studenţi din senat şi din consiliile facultăților:
Ghenadie BEJAN, dr., conf. univ., catedra ”Teorie şi Politici Economice”, ASEM;
Ghenadie ȘAVGA, dr., conf. univ., catedra ”Management”, ASEM;
- doi membri delegaţi din partea Senatului ASEM, care sînt experţi externi şi nu au
calitatea de titulari ai ASEM :
Ion STURZA, preşedintele Companiei ”Fribourg Capital”; Președinte CDSI ASEM
Dumitru URSU, preşedintele Ligii Bancherilor din R. Moldova;
Grigore BELOSTECINIC, Rector ASEM, prof. univ., dr. hab., academician;
Igor MELNIC, prorector în probleme de administrare şi gospodărire, dr., conf. univ.,
ASEM.
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Consiliu pentru dezvoltare strategică ASEM își desfășoară activitatea în conformitate cu
Regulamentul Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională al ASEM, aprobat de
Ședința Senatului ASEM din 29 aprilie 2015 .
Pe parcursul anului de studii 2016-2017 CDSI ASEM a avut loc 5 ședințe în cadrul cărora
au fost discutate diverse întrebări ce țin de competența organului respectiv.
2.1.3. Consiliul de Administrație
Consiliul de Administraţie al ASEM asigură conducerea operativă şi aplică deciziile
strategice ale Senatului, guvernând activitatea administrativă, financiar-economică şi
patrimonială a instituţiei, cu scopul realizării misiunii şi obiectivelor strategice prevăzute de carta
ASEM. Activitatea se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Consiliului de Administrație
ASEM, aprobat în cadrul ședinței Senatului ASEM din 2 noiembrie 2016.
Consiliul de Administraţie al ASEM este format din rector, prorectori, decani, consilier
juridic, directorul şcolii doctorale, directorul şcolii masterale, directorul CNC, şefii unor
subdiviziuni ale ASEM, reprezentanţii organizaţiilor sindicale ale salariaţilor şi studenţesc,
reprezentantul Senatului studenţilor, şi secretarul Consiliului de Administraţie, numit prin
ordinul Rectorului.
Lista nominală a Consiliului de Administrație ASEM este prezentă mai jos.
1. Grigore BELOSTECINIC, dr. hab. profesor univ., academician, preşedintele Consiliului de
administraţie;
2. Ala COTELNIC, dr. hab. profesor univ., prim-prorcctor cu activitate didactică, membru
3. Vadim COJOCARU, dr. profesor universitar, prorector cu activitate ştiinţifică, membru
4. Igor MELNIC, dr., conf.univ., prorector în probleme de administrare şi gospodărire membru
5. Angela SOLCAN, dr. conf.univ. decan facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”,
membru
6. Dumitru MOLDOVAN, dr. hab. profesor univ. decan facultatea „Relaţii Economice
Internaţionale”, membru
7. Alic BÎRCĂ, dr. conf. univ. decan facultatea „Economie Generală şi Drept”, membru
8. Ludmila COBZARI, dr. hab. profesor univ. decan facultatea „Finanţe”, membru
9. Lilia GRIGOROI, dr. conf.univ. decan facultatea „Contabilitate”, membru
10. Anatol GODONOAGĂ, dr. hab. profesor univ. decan facultatea „Cibernetică, Statistică şi
Informatică Economică”, membru
11. Evghenia FEURAŞ, dr. hab. profesor, director, „Şcoala Doctorală”, membru
12. Angela CASIAN, dr. conf. univ., director „Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi
Business”, membru
13. Lidia PLEŞCA, director Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, membru
14. Silvia GHINCULOV, dr., director, Biblioteca ASEM, membru
15. Ion COVALENCO, director „Departamentul de Informatică”, membru
16. Sergiu BACIU, dr. hab. cont. univ., director „Departamentul Studii, Dezvoltare Curriсulară
şi Management al Calităţii”, membru
17. Nadejda GUŢU, şef serviciu, „Planificare Economică şi Finanţe”, membru
18. Eugenia BERGHE, şef serviciu „Contabilitate”, membru
19. Silvia MARIAN, dr. conf. univ., şef „Serviciul Juridic şi dc Secretariat”, membru
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20. Mihail PAIC, preşedintele Comitetului Sindical al salariaţilor, membru
21. Nistor LAZAR, preşedintele Senatului Studenţesc, membru
22. Dorin CODREANU, preşedintele Comitetului Sindical al Studenţilor, membru
Din 22 membri ai Consiliului de administrație 11 persoane (50%) sunt de sex masculin și
11 persoane (50%) de sex feminin.
2.1.4. Consiliul Științific
Lista nominală este prezentată mai jos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Guţu Corneliu, conf.cercet., dr. - preşedinte
Feuraş Eugenia, prof.univ.,dr.hab.
Cobzari Ludmila, prof.univ.,dr.hab.
Moldovan Dumitru, prof.univ.,dr.hab., m.c.al AŞM
Pârţachi Ion, prof.univ.,dr.
Armeanic Alexandru, conf.univ.,dr.
Sandulachi Veronica, studentă-doctorandă - secretar
Din 7 membri ai Consiliului Științific 57% sunt de sex masculin și 43% de sex feminin.

2.1.5. Consiliile facultăților
Organul suprem de conducere al Facultăţii este Consiliul Facultăţii, care este ales pentru
un termen de cinci ani în conformitate cu reglementările în vigoare.
Membrii Consiliului Facultăţii sînt, de regulă, persoane cu titlu ştiinţific şi ştiinţificodidactică şi studenţi. În Consiliu sunt reprezentate toate subdiviziunile Facultăţii în baza
respectării principiului egalităţii în drepturi. Membrii din oficiu ai Consiliului Facultăţii sânt
decanul, prodecanul şi şefii catedrelor din cadrul Facultăţii. Studenţii sânt reprezentaţi în
Consiliul facultăţii în proporţie de 1/4 din numărul total al membrilor. Durata mandatului
membrilor Consiliului din rândul studenţilor este de un an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.
Activitatea Consiliului Facultății se efectuează în conformitate cu Regulamentul
Facultății Academiei de Studii Economice din Moldova, aprobat în cadrul Ședinței Senatului din
29.06.2016.
Studiile în ASEM sunt organizate în cadrul a 6 facultăți, respectiv fiecare facultate are
Consiliul său.
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor are în componența sa 5 catedre. Consiliul
Facultății este alcătuit din 16 cadre didactice şi 4 reprezentanţi ai studenţilor. Lista nominală a
acestora este prezentată mai jos.
Componenţa Consiliului Facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor:
1.

Solcan Angela, conf., dr.

Decan, Preşedintele Consiliului

2.

Livandovschi Roman, conf., dr.

Prodecan, vice Președinte

3.

Dorogaia Irina, conf., dr.

Prodecan , Secretarul Consiliului

4.

Coban Marina, conf., dr.

Prodecan
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5.

Raischi Natalia, lector universitar

Prodecan

6.

Țurcanu Gheorghe, conf., dr.

Şef Catedra Management

7.

Savciuc Oxana, conf., dr.

Şef Catedra Marketing şi logistică

8.

Turcov Elena, prof. univ., dr. hab. Şef Catedra Turism şi servicii hoteliere

9.

Cernavca Mihai, conf., dr.

10.

Scutelnic Vasile, conf., antrenor

Şef Catedra Merceologie, comerţ și
alimentație publică
Şef Catedra Educaţie fizică şi sport

emerit
11.

Ciumac Ghenadie, conf., dr.

Catedra Management

12.

Bulican Adrian, conf. univ., dr.

Catedra Turism şi servicii hotelier

13.

Melnic Igor, conf. univ., dr.

Catedra Marketing şi logistică

14.

Calmîș Valentina, conf., dr.

15.

Cucereavîi Olga, lect. superior

Catedra Merceologie, comerţ și alimentație
publică
Catedra Educaţie fizică şi sport

16.

Şpac Ghenadie, conf., dr.

17.

Postica Cristina

18.

Adamciuc Ludmila

19.

Sacaliuc Cristina

Preşedintele Consiliului Studenţesc al
Facultăţii BAA, studentă, gr. BA 143

20.

Bucliş Vadim

student, gr. A 141

Preşedintele comitetului sindical al corpului
didactic al facultăţii
Preşedintele comitetului sindical al
studenţilor facultăţii, student, gr. BA 154
studentă, gr. MPI 141

Din toți membrii Consiliului Facultății BAA 9 persoane (45%) sunt de sex masculin și 11
(55%) – de sex feminin. Studenții reprezintă 20% din totalul membrilor Consiliului Facultății.
Planul de activitate a facultății este aprobat la ședința Consiliul facultății (5.09.2016, Pr.V
1) și coordonat cu rectorul ASEM. În anul universitar 2016-2017 Facultatea Business şi
Administrarea Afacerilor a realizat obiectivele stabilite la începutul anului universitar, acestea
fiind discutate la Consiliul Facultăţii, Biroul Consiliului facultății, precum şi la Comisia
Metodică a facultăţii. Consiliul Facultăţii şi-a desfăşurat activitatea în cadrul a 8 ședinţe,
conform planului de activitate aprobat de către Rectorul ASEM.
Facultatea Economie Generală și Drept are în componența sa 5 catedre, iar Consiliul
Facultății este format din 17 membri. Lista nominală a membrilor Consiliului Facultății este
prezentată mai jos.
1. BÎRCĂ ALIC, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar la catedra
„Management social”, decanul facultăţii „Economie Generală şi Drept”, președinte;
2. BAIEŞU MARINA, doctor în economie, conferenţiar universitar la catedra „Management
social”, prodecan, vice președinte;
3. TIGHINEANU ALEXANDRA, lector superior la catedra „Drept privat”, prodecan, vice
președinte;
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4. JOROVLEA ELVIRA, lector superior al catedrei „Comunicare economică şi
didactică”, secretar;
5. TOMŞA AURELIA, doctor în economie, conferenţiar universitar, şef-catedră „Teorie şi
politici economice”;
6. BORCOMAN RAISA, doctor în economie, profesor universitar, şef-catedră „Comunicare
economică şi didactică”;
7. ARMEANIC ALEXANDRU, doctor în drept, conferenţiar universitar, şef-catedră „Drept
public”;
8. VACULOVSCHI DORIN, doctor în economie, conferenţiar universitar, şef-catedră
„Management social”;
9. ROTARU MASLO LILIANA, doctor în drept, conferenţiar universitar, şef-catedră „Drept
privat”;
10. CARAUŞ VICTOR, doctor în drept, conferenţiar universitar la catedra „Drept public”;
11. COJOCARU VLADLEN, doctor în drept, conferenţiar universitar la catedra „Drept
public”;
12. CARA ELENA, doctor în economie, conferenţiar universitar la catedra „Teorie şi politici
economice”;
13. DEMERJI ILIE, doctor în economie, conferenţiar universitar la catedra „Drept privat”;
14. SPÂNU OLGA, studenta grupei D-142;
15. LAVRIC ALINA, studenta grupei D-154, Președintele Comitetului sindical studențesc al
facultății „Economie Generală și Drept”;
16. MACOVEI DANIELA, studenta grupei EG – 141;
17. FILIP ANASTASIA – studenta grupei gr. MRU-151
Din toți membrii Consiliului Facultății 6 (35%) sunt de sex masculin, și 11 (65%) de sex
feminin. Studenții reprezintă 24% din total membri.
Pe parcursul anului de studii 2016 – 20176, au fost desfășurate 8 ședințe ale Consiliului
Facultății „Economie generală și Drept”, dintre care 7 ședințe ordinare și 1 extraordinară.
Facultatea Finanțe În cadrul facultăţii activează 4 catedre – Bănci şi Activitate
Bancară, Finanţe şi Asigurări, Investiţii şi Pieţe de Capital, Limbi Moderne Aplicate. În anul
universitar 2016-2017 Facultatea Finanţe a realizat obiectivele propuse, acestea fiind discutate la
Consiliul Facultăţii, precum şi la Comisia Metodică a facultăţii. Consiliul Facultăţii şi-a
desfăşurat activitatea în cadrul a 11 şedinţe, conform planului de activitate aprobat de către
Rectorul ASEM, P-V nr. 1 din 30.08.2016 al Consiliului Facultăţii.
Componența nominală a Consiliului Facultății Finanțe este prezentată mai jos.
Cobzari Ludmila, preşedintele consiliului, decan al facultăţii Finanţe, dr. hab., prof.
univ. (membru în virtutea funcţiei);
Baurciulu Angela, prodecan al facultăţii Finanţe, dr., conf. univ. (membru în virtutea
funcţiei);
Gumovschi Ana, prodecan al facultăţii Finanţe, dr., conf. univ. (membru în virtutea
funcţiei);
Belobrov Angela, prodecan al facultăţii Finanţe, dr., conf. univ. (membru în virtutea
funcţiei);
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Hîncu Rodica, şef catedră, dr. hab., prof. univ. la catedra Investiţii şi Pieţe de capital
(membru în virtutea funcţiei);
Stratulat Oleg, şef catedră, dr., prof. univ. la catedra Bănci şi Activitate Bancară
(membru în virtutea funcţiei);
Botnari Nadejda, şef catedră, dr., prof. univ. la catedra Finanţe şi Asigurări (membru în
virtutea funcţiei);
Rusu Djulieta, şef catedră, dr., conf. univ. la catedra Limbi Moderne Aplicate (membru
în virtutea funcţiei);
Suhovici Ana, dr., conf. univ. la catedra Investiţii şi Pieţede capital (membru ales prin
vot);
Gorobeț Ilinca, dr., conf. univ. la catedra Bănci şi Activitate Bancară (membru ales prin
vot);
Pîrlog Angela, lector superior universitar la catedra Limbi Moderne Aplicate (membru
ales prin vot);
Dandara Marina, preşedintele Biroului Sindical al Corpului Didactic al Facultăţii,
lector superior univ. la catedra Finanţe şi Asigurări (membru în virtutea funcţiei);
Cazacu Olga, studentă gr.FB 145, preşedintele Consiliului Studenţesc al Facultăţii
Finanţe, (membru ales prin vot);
Bătrînu Irina, studentă gr.FB 159, Președintele Biroului Sindical Studențesc al facultății
Finanțe (membru în virtutea funcţiei).
Din 14 membri ai Consiliului Facultății Finanțe 1 persoană (7%) este de sex masculin și
13 persoane (93%) de sex feminin, Studenții reprezintă 14,5% din total membri ai Consiliului
Facultății.
Facultatea Contabilitate. Consiliul facultății „Contabilitate” este format din 22 membri,
inclusiv 6 bărbați (27%) și 16 femei (73%), dintre care 5 studenți ce dețin o pondere de 23 % din
totalul de membri.
Lista nominală a membrilor Consiliului Facultății Contabilitate este prezentată mai jos.
Lilia Grigoroi, Doctor în științe economice, conferenţiar universitar la
„Contabilitate și Audit”.
Anatol Iachimovschi, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar la
„Contabilitate și Audit”.
Neli Muntean, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar la
„Contabilitate și Analiză Economică”.
Maia Bajan, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar la
„Contabilitate și Analiză Economică .
Bădicu Galina, Doctor în științe economice, lector superior universitar,
„Contabilitate și Analiză Economică”.
Popovici Angela, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar, șef
„Contabilitate și Audit”
Lazări Liliana, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar, șef
„Contabilitate și Analiză Economică”
Nani Mihail, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar,
Bajerean Eudochia, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar
Grabarovschi Ludmila, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar

catedra
catedra
catedra
catedra
catedra
catedră
catedră
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Grumeza Dumitru, Doctor în științe economice, lector superior universitar,
Cușmăunsă Rodica, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar
Caraman Stela, lector superior,
Harea Ruslan, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar
Țiriulnicova Natalia, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar
Mihailă Svetlana, Doctor în științe economice, lector superior universitar
Chirilov Nelea, Doctor în științe economice, lector superior universitar
Pruteanu Cătălina, Președintele Biroului Sindical Studențesc, gr. CON 154
Sandu Alina, studentă, gr. CON 161,
Puzur Cătălina, studentă, gr. CON 145
Toderașcu Valentin, student, gr. CON 143
Primblas Daniel, student, gr. CON 151
Facultatea Relații Economice Internaționale are în componența sa 3 catedre. Consiliul
Facultății este format din 12 membri, inclusiv 4 persoane de sex masculin, ce constituie 33% din
total membri și 8 persoane de sex feminin – 67%. Studenții sunt reprezentați de 3 persoane,
constituind 25% din total membri. Lista nominală a membrilor Consiliului Facultății este
prezentată mai jos.
Moldovan Dumitru - preşedintele consiliului, decan al facultății REI, dr.hab., prof.
univ. la catedra Găndire Economică, Demografie și Geoeconomie (membru în virtutea funcției)
Pisaniuc Maia - vicepreşedintele consiliului, prodecan al facultății REI, dr., conf. univ. la
catedra Relații Economice Internaționale (membru în virtutea funcției)
Sîrghi Elena - secretar al consiliului, lector superior univ. la catedra Limbi Moderne de
Afaceri (membru ales prin vot)
Benea-Popuşoi Elina - șef catedră, dr., conf. univ. la catedra Găndire Economică,
Demografie și Geoeconomie (membru în virtutea funcției)
Chistruga Boris - șef catedră, dr. hab., prof. univ. la catedra Relații Economice
Internaționale (membru în virtutea funcției)
Moldovanu Gheorghe - șef catedră, dr. hab., prof. univ. la catedra Limbi Moderne de
Afaceri (membru în virtutea funcției)
Lobanov Natalia - dr. hab., prof. univ. la catedra Relații Economice Internaționale
(membru ales prin vot)
Cocoș Iacob - lector superior univ. la catedra Găndire Economică, Demografie și
Geoeconomie (membru ales prin vot)
Bolgari Natalia - lector superior univ. la catedra Limbi Moderne de Afaceri (membru
ales prin vot)
Zestrea Alina - studentă EMREI 134, Președintele Consiliului Studețesc al Facultății
Bezer Corina - studentă EMREI 131, Lider Consiliului Sindical Studențesc al Facultății
Cheibaș Felicia – studentă EMREI 145, Membru Consiliului Studențesc al Facultății
REI
Facultatea „Cibernetică, Statistică ăi Informatică Economică”.
Consiliul Facultăţii CSIE (preşedinte – conf.univ. Anatol Godonoagă, vicepreşedinte –
conf.univ. Ilie Coandă, secretar – conf.univ. Anatol Prisăcaru) este format din 21 persoane,
dintre care 17 cadre didactice, 1 doctorand, 1 masterand şi 2 studenţi de la ciclul I licență.
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Lista nominală a membrilor Consiliului Facultății este prezentată mai jos.
1. Bulicanu Ana – studentă, şef al Biroului sindical studenţesc al facultăţii membru.
2. Bolun Ion dr.hab. prof.univ., șef catedră „Cibernetică şi informatică economică” – membru.
3. Bunu Ion - prof.univ., dr. hab., prof.univ. la catedra „Matematică și Statistică Economică” membru.
4. Chircu Pavel – conf.univ. dr., conf.univ. la catedra „Matematică și Statistică Economică” –
membru.
5. Creţu Sergiu – dr. conf.univ., conf.univ. la catedra „Tehnologii Informaţionale”-membru.
6. Cotelea Vitalie – prof.univ., dr. hab., prof.univ. la catedra „Cibernetică şi informatică
economică” – membru.
7. Covalenco Ion – şef „Departament Informatică” – membru.
8. Alîmov Adrian – student ciclul I licență, gr.TI-141 – membru.
9. Goncearov Tatiana - conf.univ., dr., conf.univ. la catedra „Matematică și statistică
economică” – membru.
10. Hâncu Lilian – l.s.u. la catedra „Matematica și statistică economică” – membru.
11. Hârbu Eduard – şef al Biroului sindical al corpului didactic al facultăţii – membru.
12. Ohrimenco Serghei - prof.univ., dr. hab., prof.univ. la catedra „Cibernetică şi informatică
economică” – membru.
13. Panainte Ion –student ciclul II masterat, gr.MI-151- membru.
14. Pârţachi Ion – prof.univ., dr., şef catedră „Matematică și statistică economică” – membru.
15. Reveneală Sergiu – doctorand, specializarea „Sisteme Informaționale” – membru.
16. Toacă Zinovia – dr., conf.univ. la catedra „Cibernetică şi informatică economică” –
membru.
17. Todoroi Dumitru- prof.univ., dr.hab., prof. univ. la catedra „Tehnologii Informaţionale” –
membru.
18. Rusu Viorica-conf.univ. dr., conf.univ. la catedra „Matematică și statistică economică” –
membru.
Astfel, din 21 membri ai Consiliului Facultății 20% sunt studenți. Persoanele de sex
feminin constituie 20% din total membri ai Consiliului Facultății.
2.1.6. Rectorul.
Conducerea operativă a ASEM este asigurată de rector, asistat de prorectori, cu sprijinul
consiliului de administrație.
Rector ASEM este dnul Grigore Belostecinic, profesor universitar, doctor habilitat, academician.
2.1.Facultăţi/departamente/catedre
Structura organizatorică a ASEM este elaborată și aprobată de Senat și cuprinde:
facultăţi, catedre, institute, şcoala masterală, școli doctorale, centre şi laboratoare de cercetare
ştiinţifică, consilii, comisii, centre specializate, structuri consultative, unități de prestare a
serviciilor, centrul de calcul, unități de perfecționare a cadrelor, bibliotecă, editură, tipografie,
garaj, bază de odihnă. (Anexa 1 )
În ASEM procesul de studii este organizat în cadrul 6 facultăți, 22 catedre.
1. Facultatea Business și Administrarea Afacerilor are în componența sa 5 catedre:
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 Management;
 Marketing și Logistică;
 Merceologie, Comerț și Alimentație Publică;
 Turism;
 Educație fizică și sport.
2. Facultatea Economie Generală și Drept este formată 5 din catedre:
 Management social;
 Teorie și Politici Economice;
 Drept public;
 Drept privat;
 Comunicare economică și didactică.
3. Activitatea profesional-didactică în cadrul facultăţii Finanțe este asigurata de 4
catedre:




Bănci și Activitate Bancară
Finanțe și Asigurări
Investiții și Piețe de Capital

 Limbi Moderne Aplicate
4. Facultatea Contabilitate are în componența sa 2 catedre:
 Contabilitate și Audit;
 Contabilitate și analiză Economică.
5. Activitatea profesional-didactică în cadrul facultăţii Relații Economice Internaționale
este asigurată de 3 catedre:
 Relații Economice Internaționale
 Limbi Moderne de Afaceri
 Gândire Economică, Demografie şi Geoeconomie
6. Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică are 3 catedre:




Cibernetică și Informatică Economică;
Tehnologii Informaționale;
Matematică și Statistică Economică.

2.2.Alte subdiviziuni structurale
Organizarea procesului de studii la ciclul II, Masterat este asigurată de Școala Masterală
de Excelență în Economie și Business (ȘMEEB), care promovează politica ASEM de
perfecţionare continuă a procesului de instruire, oferind programe de masterat de
profesionalizare şi de cercetare în concordanţă cu standardele internaţionale de excelenţă.
Misiunea Şcolii Masterale de Excelenţă în Economie şi Business este de a furniza
servicii educaţionale de cea mai înaltă calitate în domeniul economic şi juridic în scopul
dezvoltării aptitudinilor profesionale şi aprofundarea cunoştinţelor de specialitate ale
profesioniştilor, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.
Scopul fundamental al Şcolii Masterale vizează formarea specialiştilor de înaltă
calificare, într-un domeniu interdisciplinar, prin excelenţă, contribuind la creşterea efectivă a
cunoaşterii în domeniul ştiinţelor social - economice şi juridice.
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Conducerea ȘMEEB este formată di Director și doi vicedirectori. Activitatea asectei
subdiviziuni se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea studiilor
superioare de master, ciclul II, în ASEM.
Organizarea procesului de studii la ciclul III, doctorat este asigurat de:
Școala Doctorală ASEM. 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.
Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative a luat ființă printr-un
Acord de Consorțiu Național încheiat între Academia de Studii Economice din Moldova și
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere”. Înființată în
conformitate cu prevederile Codului Educației și Regulamentului privind organizarea studiilor
superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 și
Acordului de Consorțiu Național, Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative
funcționează ca structură autonomă, desfășurându-și activitatea organizatoare de bază în cadrul
ASEM. Școala doctorală oferă posibilitatea de a efectua studii și de a obține o calificare
universitară superioară, finalizată prin eliberarea unei diplome de studii doctorale aprofundate și
în cazul susținerii cu succes a tezei de doctor prin acordarea titlului de doctor în domeniul
științelor juridice, politice și administrative.
Din cadrul altor subdiviziuni fac parte:
Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii
(DSDCMC) al ASEM. Misiunea DSDCMC: asigurarea pentru beneficiarii serviciilor
educaţionale oferite de ASEM, prin intermediul unui management performant al procesului
didactic, a unei formări profesionale de calitate.
Domeniile de activitate ale DSDCMC sunt:
a. Organizarea procesului de învăţământ.
b. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea curriculum-ului universitar al ASEM.
c. Formarea şi evidenţa contingentului de studenţi.
d. Asigurarea funcţionării unui sistem instituţional de management al calităţii.
e. Dezvoltarea competenţelor psihopedagogice ale cadrelor didactice.
Biblioteca științifică. Biblioteca Ştiinţifică tezaurizează în prezent un fond de peste 280 mii
de volume. Colecţiile de publicaţii – cărţi, reviste, ziare, seriale, teze de doctorat, publicaţii
electronice etc. Biblioteca este dotată cu 6 spaţii de informare şi cu Centrul Multimedia,
capacitatea totală de primire fiind de 400 de locuri. Două săli de lectură ale Bibliotecii sunt
numite în memoria lui Paul Bran, primul rector şi Eugeniu Hrişcev, al doilea rector, care au
contribuit la instituirea Academiei de Studii Economice din Moldova, la dezvoltarea
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învăţământului economic în Republica Moldova şi la dezvoltarea patrimoniului documentar al
Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM.
Departamentul de Informatică. Obiectivele de bază ale activităţii Departamentului
de Informatică sunt asigurarea logistică a procesului de instruire, elaborarea şi implementarea
sistemelor informatice de gestiune pentru diferite subdiviziuni, automatizarea activităţilor
specifice managementului universitar, optimizarea fluxurilor informaţionale, modernizarea şi
extinderea reţelei locale de calculatoare, menţinerea în stare funcţională a tehnicii de calcul ş.a.
În cadrul Departamentului, activează 6 laboratoare:

Sisteme informatice în instruire

Sisteme informatice de gestiune

Multimedia

Asistenţă săli cu calculatoare

Administrare reţea şi INTERNET

Asistenţă tehnică şi Soft de sistem
Serviciul "Relaţii cu Publicul" din cadrul Academiei de Studii Economice din
Moldova a fost înfiinţat la 1 martie 2005, prin decizia Senatului ASEM, ca urmare a necesităţii
conectării activităţii ASEM la o informare promptă a mass-media, precum şi a persoanelor
interesate de oferta din ce în ce mai diversificată a Academiei.
Serviciul are în structura sa două subdiviziuni – ziarul "Curierul Economic" şi Radio
ASEM. În cadrul ambelor redacţii activează atât jurnalişti profesionişti, cât şi studenţi ai
Academiei de Studii Economice din Moldova.
Serviciul Relaţii cu Publicul reprezintă elementul de legătură dintre ASEM, presă şi
publicul larg, datorită activităţilor întreprinse de acesta, şi anume: căutarea şi selectarea
informaţiilor din interiorul ASEM, pentru a face posibilă informarea publicului larg, prin invitaţii
transmise pe adresele redacţiilor şi comunicate de presă despre principalele evenimente ce se
desfăşoară în Academie sau cu concursul instituţiei, precum şi pentru reflectarea lor în ziarul
"Curierul Economic" şi prin intermediul postului Radio ASEM; crearea relaţiilor personalizate
cu reprezentanţii mass-media; organizarea diverselor manifestări (mese rotunde, conferinţe,
dezbateri etc.), cu participarea studenţilor şi profesorilor ASEM, la care să fie invitaţi jurnalişti;
realizarea unei baze de date despre partenerii media.
Serviciul Relații externe.
Misiunea de baza a Serviciului RELATII EXTERNE consta in promovarea ofertei
educaționale a ASEM-ului la nivel internațional si dezvoltarea relațiilor de cooperare
internaționala pe plan academic si de cercetare științifica cu universități partenere, organizații
guvernamentale si neguvernamentale, centre de cercetare, companii si fundații internaționale.
Pentru a-si îndeplini misiunea, activitatea SRE este direcționata către 2 domenii:
 Studenți Internaționali
 Colaborare Internațională
Serviciul "Resurse umane", ca serviciu separat, activează din anul 2002, fiind divizat de
fostul Serviciu "Planificare economică şi Resurse umane".
Rolul Serviciului este de a interpreta şi a aplica legislaţia în domeniul recrutării, angajării şi
organizării personalului la nivel de instituţie de învăţământ superior. Astfel, Serviciul "Resurse
umane" gestionează posturile din ASEM prin verificarea statelor de funcţii şi a situaţiilor de
suplinire a posturilor vacante atât pentru personalul didactic, cât şi cel administrativ şi auxiliar, a
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corectitudinii întocmirii şi ocupării acestora, a stabilirii vechimii personalului cu consultarea
facultăţilor şi serviciilor implicate.
Serviciul Juridic și de Secretariat (SJS) este o subdiviziune a Academiei de Studii
Economice din Moldova (ASEM).
În activitatea sa, SJS, se călăuzeşte de legislația națională, reglementările interne şi
Regulamentul serviciului.
SJS îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu subdiviziunile structurale ale ASEM şi este
subordonat rectorului ASEM.
Principalul obiectiv al SJS este asigurarea suportului legal și facilitarea comunicării
interne în vederea transmiterii și operaționalizării deciziilor Rectorului ASEM, hotărârilor
Consiliului de Administrație, Senatului ASEM și de a asigura suportul și transparența acestora.
Serviciul „Planificare economică şi Finanţe” este o importantă subdiviziune structurală
economico-financiară a Academiei de Studii Economice din Moldova, subordonată rectorului
ASEM.
Serviciul a fost întemeiat odată cu fondarea instituţiei (1991). Iniţial avea denumirea de
Serviciul Plan, Salarizare şi Evidenţa Personalului, ulterior, după o restructurare, capătă o nouă
denumire pe care o păstrează până în prezent.
Serviciul dispune de 3 birouri, fiecare având structură sectorială direcţionată pe următoarele
probleme:
 Planificare-retribuirea muncii;
 Economico-financiare în cadrul instituţiei;
 Economice ale studiilor în bază de contract.
Serviciul "Contabilitate" exista la momentul fondării Academiei de Studii Economice
din Moldova, funcţionând în cadrul fostului Institut de Planificare.
Restructurându-şi personalul, serviciul s-a integrat reuşit în structura economico-financiară a
ASEM.
În cadrul serviciului "Contabilitate" activează trei birouri:
 financiar;
 decontări cu personalul privind retribuirea muncii şi bursei;
 evidenţa valorilor materiale.
Departamentul Editorial-Poligrafic. Prioritatea DEP o constituie asigurarea serviciilor
editoriale și poligrafice pentru lucrările științifice, științifico-metodice și didactice, cum ar fi:
 manuale, dicționare;
 cursuri de lecții, antologii;
 culegeri de articole științifice;
 monografii, note de curs;
 bibliografii științifice, autobiografii;
 lucrări metodice, ghiduri, programe analitice;
 lucrări de doctorat; autoreferate;
 registre, cataloage, planuri individuale şi de învăţământ;
 pliante, afişe, certificate, diplome, materiale necesare în desfăşurarea simpozioanelor,
conferințelor, altor foruri științifice;
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3. Programe realizate
3.1.Programe de licenţă (listă conform Nomenclatorului domeniilor de formare
profesională şi al specialităţilor); specialități duble
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 2) pentru 22
programe de licență.
Tabelul 2. Lista programelor de licență în ASEM conform Nomenclatorul Specialităţilor/
domeniilor de formare profesională
Codul şi denumirea
Codul şi denumirea
domeniului general
domeniului de
de studii
formare profesională
31. Ştiinţe politice
313 . Administraţie
publică
33. Asistenţă
331. Asistenţă socială
socială
36. Ştiinţe
361. Contabilitatea
economice
362. Marketing şi
logistică
363. Business şi
administrare

38. Drept
44. Ştiinţe exacte

364. Finanţe
365. Economie mondială
şi relaţii economice
internaţionale
366. Economie generală
367. Statistică şi
previziune economică
368. Cibernetică şi
informatică economică
369. Merceologie şi
comerţ
381. Drept
444. Informatică

52. Inginerie şi
activităţi
inginereşti
54.Tehnologii de
fabricare şi
prelucrare
81. Servicii publice

526 Ingineria
sistemelor şi
calculatoarelor
541 Tehnologia
produselor
alimenta
re
812. Turism

Codul şi denumirea specialităţii
313.1. Administraţie publică
331.1. Asistenţă socială
361.1.Contabilitate
362.1. Marketing şi logistică
363.1. Business şi administrare
363.2. Achiziţii
363.3. Managementul proprietăţii
intelectuale
363.5. Managementul resurselor
umane
364.1. Finanţe şi bănci
365.1. Economie mondială şi
relaţii economice internaţionale
366.1. Economie generală
367.1. Statistică şi previziune
economică
368.1. Cibernetică şi informatică
economică
369.1. Merceologie şi comerţ
381.1.Drept
444.1. Informatică
444.2. Management informaţional
444.3. Informatică aplicată
526.2 Tehnologii informaţionale
526.5 Securitate informaţională
541.1 Tehnologia şi
managementul alimentaţiei
publice
812.1.Turism
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3.1.Programe de master
Programele de masterat oferite de ASEM se încadrează în 5 domenii generale de studii
(tabelul 3) și sunt prevăzute pentru un volum de 90 sau 120 puncte credite.
Tabelul 3. Programe de masterat autorizate
Domeniului Domeniului de
general de
formare
studiu
profesională
Ştiinţe
Administraţie
politice
publică
Ştiinţe
Contabilitate
economice

Contabilitate
Finanţe
Marketing şi
logistică

Business şi
Administrare

Finanţe

Denumirea programului
pentru studii universitare de masterat

Durata
studiilor

Nr.
P.C.

1.
Management în administraţie
publică (de profesionalizare)
2.
Contabilitate şi audit (de
profesionalizare, de cercetare)
3.
Audit financiar (de
profesionalizare)
4.
Contabilitate, gestiune și control
(de profesionalizare)
5.
Finanţele şi contabilitatea firmei (
de profesionalizare)
6.
Contabilitate și audit în instituțiile
publice (de profesionalizare)
7.
Managementul marketingului ( de
profesionalizare, de cercetare)
8.
Reclamă şi Relaţii cu Publicul(de
profesionalizare)
9.
Logistică şi Supply Chain
Management(de profesionalizare)
10.
Administrarea Afacerilor(de
profesionalizare, de cercetare)
11.
Business Internaţional(de
profesionalizare)
12.
Managementul în aprovizionări şi
achiziţii(de profesionalizare)
13.
Managementul comunicării în
afaceri(de profesionalizare)
14.
Managementul calităţii(de
profesionalizare)
15.
Managementul și dezvoltarea
resurselor umane(de profesionalizare)
16.
Managementul afacerilor publice
(de profesionalizare)
17.
Economie şi management în comerţ
şi alimentaţie publică(de profesionalizare)
18.
Comunicare şi jurnalism
economic(de profesionalizare)
19.
Economie şi management în turism
şi servicii hoteliere(de profesionalizare)
20.
MBA
21.
E-Business
22.
Agrobusiness
23.
Finanţe publice şi Fiscalitate(de

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani
2 ani
2 ani
2 ani

120
120
120
120
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Drept

profesionalizare, de cercetare)
24.
Finanţe corporative; Asigurări(de
profesionalizare)
25.
Investiţii şi Pieţe de Capital(de
profesionalizare)
26.
Administrare bancară(de
profesionalizare, de cercetare)
27.
Analize şi prognoze financiare în
activitatea de antreprenoriat(de
profesionalizare)
28.
Administrarea financiar-bancară (în
l.engleză)
Economie
29.
Comerţ internaţional(de
mondială şi relaţii profesionalizare)
economice
30.
Economie Internaţională şi
internaţionale
Integrare Europeană(de profesionalizare,
de cercetare)
31.
Integrare Economică Europeană şi
Politica de Vecinătate(de profesionalizare)
32.
Comerţ Exterior şi Activitatea
Vamală(de profesionalizare)
33.
Tranzacţii Internaţionale şi
Diplomaţie Economică(de
profesionalizare)
Economie
34.
Teorie economică(de
generală
profesionalizare, de cercetare)
35.
Analize şi Politici Economice(de
profesionalizare)
36.
Economia şi Managementul
mediului(de profesionalizare)
37.
Demografie şi Economia
Populaţiei(de profesionalizare)
38.
Economia unităților economice (de
profesionalizare)
Statistica şi
39.
Analiza statistică în economie şi
previziune
business(de profesionalizare, de cercetare)
economică
40.
Actuariat şi riscul în afaceri(de
profesionalizare)
41.
Statistică aplicată (Bănci, asigurări,
comerţ, telecomunicaţii)
Cibernetica şi
42.
Tehnologii informaţionale în
Informatica
economie(de profesionalizare)
Economică
43.
Cibernetica economică(de
profesionalizare, de cercetare)
Merceologie şi
44.
Comerţ(de profesionalizare, de
comerţ
cercetare)
45.
Comerţ şi expertiza mărfurilor în
activitatea vamală(de profesionalizare)
Drept
46.
Dreptul securităţii economice(de
( pentru
profesionalizare)
absolvenţii de
47.
Drept financiar-fiscal(de

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

1,5 ani

90

1,5 ani

90
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profil juridic)

profesionalizare)
48.
Drept economic(de
profesionalizare)
49.
Drept și proceduri vamale (de
profesionalizare)
50.
Dreptul muncii(de profesionalizare)
51.
Dreptul afacerilor publice (de
profesionalizare)
Drept ( pentru
52.
Drept și proceduri vamale (de
absolvenţii altui
profesionalizare)
profil decât cel
53.
Drept financiar-fiscal(de
juridic)
profesionalizare)
54.
Dreptul în afaceri(de
profesionalizare)
55.
Dreptul afacerilor publice(de
profesionalizare)
Ştiinţe
Informatica
56.
Managementul informaţional(de
exacte
profesionalizare, de cercetare)
Servicii
Turism
57.
Gestiunea şi dezvoltarea
publice
turismului(de profesionalizare, de
cercetare)
58.
Gestiunea turismului cultural(de
profesionalizare)
59.
Gestiunea hotelieră(de
profesionalizare)
Deși oferta este suficient de mare, de obicei, candidații la studii se
anumite programe de masterat la care și sunt formate grupe academice.

1,5 ani

90

1,5 ani

90

1,5 ani
1,5 ani

90
90

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

orientează spre

3.2.Studii superioare integrate
În ASEM nu sunt organizate studii superioare integrate.
3.3. Programe comune de studii superioare
În anul universitar 2016-2017 în ASEM nu au existat programe comune de studii
superioare.
3.4.Programe de doctorat (listă conform Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice)
În cadrul Școlii Doctorale ASEM se pregătesc doctori în științe la următoarele specialități
științifice:
122.02.Sisteme informatice
154.01.Geografia economică şi socială
521.01.Teorie economică şi politici economice
521.02.Economie mondială; relaţii economice internaţionale
521.03.Economie şi management în domeniul de activitate
521.04.Marketing şi logistică
522.01.Finanţe
522.02.Contabilitate; audit; analiză economică
523.01.Cibernetică şi informatică economică
523.02.Statistică economică
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În cadrul Școlii 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” se pregătesc
doctori în științe la următoarele programe științifice:
























551.01. Teoria generală a dreptului,
552.01. Drept constituţional,
552.02. Drept administrativ,
552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal),
552.04. Drept funciar şi al mediului,
552.05. Drept informaţional,
552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii,
552.07. Drept contravenţional,
552.08. Drept internațional și european public,
553.01. Drept civil,
553.02. Dreptul afacerilor,
553.03. Drept procesual civil,
553.04. Dreptul familiei,
553.05. Dreptul muncii şi protecţieisociale,
553.06. Drept internaţional şi european privat,
554.01. Drept penal şi execuţional penal,
554.02. Criminologie,
554.03. Drept procesual penal,
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară,investigaţii operative,
561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice,
562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei,
563.01. Teoria, metodologia administraţiei publice,
563.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice

3.5.Programe de postdoctorat
În ASEM programe de postdoctorat sunt organizate la următoarele specialități științifice:
154.01.Geografia economică şi socială
521.03.Economie şi management în domeniul de activitate
3.6.Formare continuă (indicarea denumirii programului, nr. de ore, forma de certificare,
nr. persoanelor instruite)
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.
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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 2016-2017, 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.
ȘCOALA SUPERIOARA DE TURISM ȘI SERVICII HOTELIERE ASEM
În perioada septembrie 2016 - iunie 2017, au fost instruite 429 persoane la următoarele
module:
Tabelul 4. Instruirea persoanelor în cadrul Școlii superioare de turism și servicii hoteliere
№

Denumirea cursului

1. Administrarea afacerilor în
Turism
2. Managementul serviciilor
Turistice
3. Ghid de Turism
4. Prelungire – A.A.T
5. Prelungire – M.S.T
6. Prelungire – G.T
7. Total

Numărul
de ore
106

Numărul
Tipul și seria certificatelor eliberate
de cursanți
54
Certificat de Turism, seria C.P.

128

97

Certificat de Turism, seria C.P.

140
62
62
62

27
191
41
19
429

Certificat de Turism, seria C.P.
Certificat de Turism, seria C.P.
Certificat de Turism, seria C.P.
Certificat de Turism, seria C.P.
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Tabelul 5. Programele de instruire realizate de MACIP în anul 2016-2017
Nr.
de
ord.

Denumirea cursului /
trainingului

Numărul
de ore

1.

Contabilitatea pentru
începători

120

2.

Contabilitatea 1C

40

3.

Microsoft Excel și World

40

4.

Aplicarea tehnologiilor
informaţionale de
comunicare în instruire.
Sistemul MOODLE

40

Total

Forma de certificare

Nr. de pers
2016/
2015/
2017
2016.

217
Se eliberează Certificate de
perfecționare, cu indicarea
numărului de ore, în baza
Ordinului Rectorului ASEM
50
Se eliberează Certificate de
perfecționare, cu indicarea
numărului de ore, în baza
Ordinului Rectorului ASEM
Se eliberează Certificate de
7
perfecționare, cu indicarea
numărului de ore, în baza
Ordinulu Rectorului ASEM
57
Se eliberează Certificate de
perfecționare, cu indicarea
numărului de ore, în baza
Ordinului Rectorului
ASEM
331

88

180

7

31

206

Dacă comparăm aceste rezultate cu anul precedent, atunci putem constata o creştere,
reflectată în numărul 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 obțin certificate de finalizare 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.
Din rezultatele tabelului observăm că numărul de persoane a crescut comparativ cu anul
2015-2016, s-au produs modificări în structura tematicii instruirilor. Majorarea numărului de
cursanți în anul 2016 - 2017 la disciplinele Contabilitate pentru începători 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 atât profesorilor ASEM, cât și celor din exteriorul ASEM. 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.
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Activitatea Centrului de Dezvoltare Economică şi Afaceri Publice (CDEAP)
În anul universitar 2016-2017 au fost realizate cursuri, consultații în domeniul IT,
businessului pentru studenții și rezidenții incubatorului IT4BA, conform datelor din tabelul
Tabelul 6. Activitatea Centrului de Dezvoltare Economică şi Afaceri Publice (CDEAP)
N

Denumirea cursului

Nr.
de ore
20

1

Limbaj de Programare
C++

2

Limbaj de programare Java

20

3

Elaborarea Business
planului, Fondrising

40

4

Proiectare Business
proceselor

8

5

Cursuri se sinteza referitor
diferite IT tehnologii//
Lecții de sinteză

4

6

Elaborarea Business
planului pentru întreprinderi
mici și mijlocii////
REZIDENT incubatorului
Kindom PARADIGM
Tehnologii IT////
REZIDENT incubatorului
NEXT Generation

40

7

12

Nr. de
participanți
18

Certificare

Se eliberează Certificate de
perfecționare, cu indicarea
numărului de ore, în baza
Ordinului Rectorului ASEM
16
Se eliberează Certificate de
perfecționare, cu indicarea
numărului de ore, în baza
Ordinului Rectorului ASEM
20
Se eliberează Certificate de
perfecționare, cu indicarea
numărului de ore, în baza
Ordinului Rectorului ASEM 15
Se eliberează Certificate de
perfecționare, cu indicarea
numărului de ore, în baza
Ordinului Rectorului ASEM
8 activ. * in
Se eliberează Certificate de
mediu 12
perfecționare, cu indicarea
persoane ==>>
numărului de ore, în baza
96
Ordinului Rectorului ASEM
30
Se eliberează Certificate de
perfecționare, cu indicarea
numărului de ore, în baza
Ordinului Rectorului ASEM 10 activ. * in Se eliberează Certificate de
mediu 10
perfecționare, cu indicarea
persoane ==>>
numărului de ore, în baza
100
Ordinului Rectorului ASEM

Dezvoltarea competențelor psihopedagogice
În perioada decembrie 2016 - ianuarie 2017 (conform Ordinul nr. 76-PD din 26.12.2016),
pentru cadre didactice din ASEM au fost organizate Programe de perfecționare:
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Tabelul 7. Programe de perfecționare pedagogică
Nr. de ore

Nr. de participanți

Finalizare

Învăţarea bazată pe probleme - PBL

40

20

Certificat

Metode inovative de predare-învăţareevaluare în învăţământul profesional

40

29

Certificat

Psihologie. Dezvoltarea personală a cadrului
didactic

40

27

Certificat

Deontologia şi eficienţa comunicării didactice

40

42

Certificat

Aplicarea tehnologiilor informaționale de
comunicare în instruire (Sistemul Moodle)

40

22

Certificat

Denumirea programului

3.7.Alte tipuri de programe inițiate în anul raportării
În anul de studii 2016-2017 nu au fost inițiate alte programe.
4. Sistemul intern de asigurare a calităţii
Conceptualizarea managerial-organizaţională şi strategică a instituţiei în domeniul
asigurării calității este reflectat în Declaraţia Rectorului privind politica ASEM în domeniul
calităţii prin care se menţionează ca scop: implementarea şi menţinerea la nivelul întregii
universități a unui sistem de management al calităţii, proiectat şi documentat în conformitate cu
prevederile standardului internaţional ISO 9001:2008, domeniul de aplicare al căruia este și
prestarea de servicii educaţionale. Un rol aparte revine implementării în ASEM a stipulărilor
documentelor de constituire a Procesului de la Bologna, accentul fiind pus pe calitatea studiilor,
dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice şi perfecţionarea managementului universitar.
ASEM tinde să se menţină, prin calitate şi performanţă, în topul instituţiilor de învăţământ
superior din Moldova prin realizarea următoarelor obiective strategice:
 Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale şi adecvarea acestora la exigenţele
pieţei forţei de muncă pentru a menţine un nivel înalt de satisfacţie a clienţilor, angajaţilor şi
tuturor părţilor interesate;
 Compatibilizarea şi alinierea activităţilor ASEM la practicile academice din ţările Uniunii
Europene şi alte state cu nivel înalt de dezvoltare;
 Dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale ale personalului didactic şi de cercetare
şi conştientizarea importanţei acestora in asigurarea calităţii serviciilor;
 Îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor desfăşurate în ASEM, considerând prioritare
principalele ei dimensiuni: învăţământ, cercetare ştiinţifică şi inserţie socială.
Obiectivele strategice stau la baza obiectivelor specifice ale proceselor, care se realizează
în conformitate cu prevederile Sistemului de Management al Calităţii (SMC) din ASEM.
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.
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Din martie 2009, SISTEMUL DE MANAGEMENT al CALITĂȚII din ASEM este
certificat în conformitate cu Standardul Internaţional ISO 9001:2008.
4.1.Structura responsabilă
Organele responsabile de asigurarea calității serviciilor educaționale oferite de ASEM sunt:
1. Senatul ASEM, Consiliul Facultății și Catedra, în cadrul ședințelor acestora se
monitorizează calitatea activităților educaționale. În cadrul ședințelor sunt discutate ți luate
decizii referitoare la asigurarea calității.
2. Reprezentantul Managementului în domeniul Calităţii, autoritate ce îi revine Primprorectorului, prof. univ., dr. hab. Cotelnic Ala, deţinând următoarele responsabilităţi:
• asigură că procesele necesare SMC sunt stabilite, implementate şi menţinute;
• raportează managementului de la cel mai înalt nivel despre funcţionarea SMC şi despre
orice necesitate de îmbunătăţire;
• asigură promovarea cerinţelor clientului în cadrul ASEM;
menţine legătura cu părţile externe în aspecte referitoare la SMC.
3. Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii al ASEM
(http://www.ase.md/ro/subdiviziuni/dsdcmc.html) (DSDCMC) răspunde de implementarea
politicilor şi obiectivelor referitoare la calitate în ASEM.
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. Promovarea noilor tehnologii educaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare.
4. În fiecare catedră este desemnată o persoană responsabilă de aplicarea şi monitorizarea
proceselor de asigurare a calităţii.
4.2.Proceduri/mecanisme implementate/testate la nivel instituţional
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.
Asigurarea calităţii proceselor manageriale şi educaţionale în ASEM este documentată şi
ţinută sub control prin 18 proceduri de sistem şi de proces:
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1. Procedura de sistem (PS) 4.2.3 Controlul documentelor
2. Procedura de proces (PP) 4.2.3 Elaborarea documentelor
3. Procedura PS 4.2.4 Controlul înregistrărilor
4. Procedura PP 5.0 Responsabilitatea managementului
5. Procedura PP 6.2 Resurse umane
6. Procedura PP 6.3 Infrastructura
7. Procedura PP 7.2 Procese referitoare la clienți (beneficiari)
8. Procedura PP 7.3 Proiectare și dezvoltare
9. Procedura PP 7.4 Aprovizionarea
10. Procedura PP 7.5.1 Controlul furnizării serviciului
11. Procedura PP 7.5.5 Păstrarea conformității materialelor achiziționate
12. Procedura PP 8.2.1/1 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor
13. Procedura PP 8.2.1/2 Evaluarea satisfacţiei personalului
14. Procedura PS 8.2.2 Auditul intern
15. Procedura PS 8.3 Controlul produsului / serviciului neconform
16. Procedura PP 8.5 Îmbunătățirea continuă
17. Procedura PS 8.5.2 Acţiuni corective
18. Procedura PS 8.5.3 Acţiuni preventive
La începutul anului universitar la nivel de instituţie, facultate, catedră este elaborat și
aprobat un plan anual de asigurare a calității - documentul OBC 5.0 Obiectivele calităţii, prin
care se evidenţiază îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale şi adecvarea
acestora la exigenţele pieţei forţei de muncă pentru a menţine un nivel înalt de satisfacţie a
clienţilor, angajaţilor şi tuturor părţilor interesate. Acest document este un plan anual de
implementare a obiectivelor strategice ți conține: obiective de proces, indicatori măsurabili,
măsuri de realizare, indicarea resurselor, termen şi viza de realizare precum şi responsabilul
procesului. Planul este stabilit în baza obiectivelor strategice ce stau la baza obiectivelor
specifice ale proceselor, care se realizează în conformitate cu prevederile SMC și este
monitorizat prin audituri interne pentru a se asigura de respectarea principiilor adoptate,
edificarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale.
Anual în ASEM se efectuează Auditul intern, conform PS 8.2.2 AUDITUL INTERN
Auditul intern este efectuat de personalul universităţii, instruit şi atestat în acest scop sub
coordonarea DSDCMC. Grupul de audit poate fi format din una sau mai multe persoane din
orice domeniu de activitate, cu excepţia personalului responsabil direct de efectuarea activităţilor
verificate. Deci, acest audit poate fi considerat o evaluare externă pentru subdiviziunile din
ASEM.
Auditul se realizează în baza criteriilor din FDE 8.2.2 FIŞA DE EVALUARE. După
efectuarea auditului, Echipa de audit întocmeşte RAPORTUL DE AUDIT RAI 8.2.2, în care se
indică corecţii propuse de subdiviziunea verificata pentru înlăturarea neconformităţii, data
prevăzută pentru executare şi rezultatul.
Sunt în proces de evaluare externă a calităţii, efectuată de către AGENȚIA NAŢIONALĂ DE
ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL, în vederea acreditării programelor
de studii la ciclul I, licență, următoarele programe: 1.Business şi administrare; 2.Achiziții;
3.Marketing şi logistică; 4.Turism; 5.Merceologie şi comerţ; 6.Tehnologia și managementul
alimentației publice; 7.Economie generală; 8.Administrație publică; 9.Managementul
resurse umane; 10.Finanţe şi bănci; 11.Contabilitate; 12.Economie mondială şi relații
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economice internaționale; 13.Statistică şi previziune economică; 14.Cibernetică și
informatică economică; 15.Informatică aplicată; 16.Tehnologii informaționale;
17.Securitate informațională.
A fost efectuată autoevaluarea sistemului de management financiar şi control și întocmit
RAPORTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI DE
MANAGEMENT FINANCIAR ŞI CONTROL și aprobată Declarația Privind Buna Guvernare
(http://www.ase.md/ro/prezentare/buna-guvernare.html).
Evaluarea personalului în ASEM a se realizează prin următoarele modalităţi:
1. Evaluarea în cadrul concursului de ocupare a posturilor în conformitate cu Regulamentul
cu privire la ocuparea posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior
universitar din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.854 din 21
septembrie, 2010.
2. Evaluarea în cadrul concursului de ocupare a funcţiilor şi posturilor de conducere în
conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor de conducere şi alegerea
organelor de conducere în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova,
aprobat prin Ordinul ME nr. 697 din 04 noiembrie, 2011.
3. Evaluarea anuală a performanțelor cadrelor didactice se face în conformitate cu:
Regulamentul privind evaluarea performanţelor cadrelor didactice universitare –
aprobat de Senat la 24.12.2013;
4. Evaluarea anuală a performanțelor personalului nedidactic se face în conformitate cu:
Procedura de proces PP 6.2. RESURSE UMANE, redacţia a 2-a – aprobată de Senat la
26.02.2014.
5. Evaluarea calităţii managementului se realizează prin utilizarea:
 CEM 8.2.1/2 Chestionar pentru evaluarea managementului.
Evaluarea produsului (cursului), prin aplicarea modelului „evaluarea la 360 de grade”, se
realizează: autoevaluarea, evaluarea din partea studenţilor, evaluarea din partea colegilor şi
şefilor. Sunt utilizate următoarele instrumente de evaluare:
 FEC 7.5/1 Fişa pentru evaluarea cursului;
 CSA 8.2.1 Chestionar pentru evaluarea calităţii predării.
4.3.Exemple/date statistice/indicatori de creştere a calităţii
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
2015-2016 – au fost supuşi evaluării 47 cadre didactice din ASEM, în anul 2016-2017 – au fost
supuşi evaluării 49 cadre didactice (au fost chestionaţi 1723 studenţi).
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Figura 1. Rezultatele generale pe ASEM privind evaluarea calităţii predării pentru
anii universitari 2015-2016 şi 2016-2017:
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Descifrarea itemilor chestionarului (întrebarea I):
+ 2 → acord total
1. Programa cursului a fost clar prezentată
2. Conţinutul cursului este bine structurat
+ 1 → acord
3. Noţiunile cheie sunt suficient explicate
0 → nici nici
4. Materialul predat este de actualitate şi bine documentat
−1 → dezacord
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 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 2016-2017 – 732
studenţi.
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Figura 2. Rezultatele generale pe ASEM privind evaluarea calităţii predării pentru
anii universitari 2015-2016 şi 2016-2017
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Itemii chestionării:
1. În ASEM sunt create condiţiile necesare pentru a obţine performanţe
2. Cursurile îmi satisfac nevoile de formare profesională
3. Cadrele didactice au o atitudine binevoitoare faţă de studenţi
4. Modul de organizare şi conţinutul orelor mă motivează să învăţ
5. Evaluarea performanţelor mele este corectă
6. Mă simt responsabil pentru formarea mea profesională
7. Relaţiile mele cu colegii sunt constructive
8. Decanatul are o atitudine respectuoasa faţă de mine
9. Problemele care au apărut au fost soluţionate cu promptitudine de curatorul grupei
10. Orarul orelor este stabilit corect
11. Organizarea procesului de învăţământ permite să-mi aleg disciplinele de studiu adecvate
cerinţelor mele
12. Resursele informaţionale (biblioteca, multimedia) din ASEM îmi satisfac nevoile de
formare profesională
13. Condiţiile materiale din ASEM (săli de curs, laboratoare) permit desfăşurarea adecvată a
procesului de formare
14. Condiţiile din căminele studenţeşti sunt acceptabile
15. Activităţile extradidactice (secţii sportive, cercuri, divertisment) contribuie la dezvoltarea
mea personală
16. Sunt implicat activ în activităţile desfăşurate în ASEM
17. Procesul educaţional din ASEM este bine organizat
18. Cu competenţele formate în ASEM cred că o să mă angajez uşor la serviciu
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
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4.4.Studenți implicați în asigurarea calității
Studenţii din ASEM sunt considerați clienţi interni (ca participanţi) şi externi
(consumatori) ai serviciilor educaționale oferite. Totodată, studentul este beneficiar al serviciilor
educaționale și partener în activitatea de formare profesională a sa și a colegilor săi.
În structura Senatului ASEM, Consiliilor facultăților, 20% din membrii sunt studenţi de la
Ciclul I, Licenţă, Ciclul II, Masterat şi Ciclul III, Doctorat, care sunt aleşi la adunările
reprezentanţilor grupelor academice din cadrul facultăților/școlii masterale.
Pentru a asigura calitatea și transparența procesului de formare profesională, cadrele
didactice informează și discută, la începutul cursului, cu studenţii conținuturile unităților de curs,
strategiile didactice şi criteriile de evaluare a competenților studenților. Subiectele pentru
examene se aduc la cunoştinţa studenţilor cu cel puţin o lună înainte de începutul sesiunii.
Studenții și alți beneficiari mai participă la evaluarea și asigurarea calității în cadrul
următoarelor activități:
- Evaluări anuale a calităţii predării, prin chestionarea studenților;
- Chestionarea angajatorilor;
- Chestionarea absolvenților ASEM;
- Chestionarea studenților, care are ca scop stabilirea gradului de satisfacţie a studenţilor
privind condiţiile şi serviciile oferite de ASEM;
- Auditul intern;
- Evaluări externe.
Studenții au acces (http://www.ase.md/regulamente/reglementari-asem.html ) la principalele
acte normative referitoare la procesul educațional:
 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă în formă scrisă în
ASEM, aprobat de Senat, 25.02.2009;
 Regulamentul privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor – în redacţia a 2-a,
aprobat de Senat, 14.03.2012;
 Procedura operaţională: PO.01 RESTABILIREA LA STUDII A STUDENŢILOR
EXMATRICULAŢI – aprobată de Senat, 04.04.2012;
 Instrucţiune: Plasarea informaţiei despre reuşita la studii pe pagina web a ASEM – aprobată
de Senat, 11.04.2012;
 Regulamentul privind promovarea anului de studii, aprobat de Senat, 29.06.2012;
 Regulament privind prevenirea plagiatului în rândul studenţilor/masteranzilor – aprobat de
Senat la 27.02.2013.
 Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă – în redacţia a 2-a, aprobat de Senat la
24.12.2013;
 Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezei de master – în redacţia a 2-a, aprobat de Senat la
24.12.2013;
 Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în ASEM,
la Ciclul I, Licenţă – aprobat de Senat la 26.02.2014;
 Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului ASEM – aprobat de Senat la
22.10.2014;
 Regulamentul cu privire la elaborarea în echipă a tezei de licență/master - aprobat de Senat
la 24.12.2014;
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Regulamentul privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă
în ASEM, red 2, - aprobat de Senat la 24.12.2014;
Regulamentul privind prelucrarea, în sistemul de evidenţă contabilă, a datelor cu caracter
personal – aprobat de Senat la 24.12.2014;
Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video – aprobat de Senat la 24.12.2014;
Fişa de Modificare a Documentelor nr. 5 pentru REG.0.EAÎS - Regulament privind
evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor – aprobată de Senat la 24.12.2014;
Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de Formare Continuă al ASEM –
aprobat de Senat la 25.02.2015;
Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de Ghidare în Carieră al ASEM –
aprobat de Senat la 25.02.2015;
Regulamentul de Autoguvernanţă Studenţească – aprobat de Senat la 25.02.2015;
Regulamentul Senatului Studenţesc – în redacţia a 2-a, aprobat de Senat la 25.02.2015;
Regulamentul Consiliului Studenţesc al Facultăţii – în redacţia a 2-a, aprobat de Senat la
25.02.2015;
Regulament privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal ale studenţilor –
aprobat de Senat la 25.02.2015;
Regulament de organizare a studiilor în ASEM în baza Sistemului Naţional de Credite de
Studiu - aprobat de Senat la 23.12.2015;
Regulament cu privire la mobilitatea academică în ASEM, aprobat de Senat la 02.03.2016;
Regulament cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor în ASEM, aprobat de
Senat la 02.03.2016;
Regulamentul facultății ASEM, aprobat de Senat la 29.06.2016;
Regulamentul catedrei ASEM, aprobat de Senat la 29.06.2016;
Regulament cu privire la normare activității științifico-didactice în ASEM, aprobat de Senat
la 29.06.2016;
Regulament de monitorizare a angajabilității și a traseului profesional al absolvenților
ASEM, aprobat de Senat la 02.11.2016;
Regulament de organizare a consilierii în carieră în cadrul Centrului de Ghidare în Carieră al
ASEM, aprobat de Senat la 29.06.2016;
Etc.
5. Informaţii despre studenţi
5.1.Contingentul de studenţi
Contingentul de studenţi este prezentat în anexele 2, 3. În anul 2016-2017 în ASEM şi-au
făcut studiile 3526 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 3 se observă, că ponderea studenților la învățământ cu frecvență
scade din an în an. Astfel la anul I, învățământ cu frecvență își fac studiile 28% din studenți,
la anul II – 33%, la anul III – 34%. Ponderea cea mai mică – 5,0% 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”, și „Tehnologia și managementul
alimentației publice”.
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Figura 3. Structura contingentului de studenţi pe ani de studii pentru învățământul cu frecvență.

Pe specialităţi cei mai mulţi studenți sunt la specialitatea Finanţe şi Bănci - 17,2%, fiind
urmată de specialitatea Contabilitate cu o pondere de 14,1%, de Business şi Administrare –
14,0%, Drept – 13,7% din totalul studenților de la învățământul cu frecvență. Ponderea de bază
(71,6%) o reprezintă studenţii ce îşi fac studiile în bază de contract cu achitarea taxei pentru
studii. După caracteristica gen raportul este 37,4% la 62,6%, respectiv pentru bărbaţi şi femei.
Procentul de absolvire constituie pe ASEM 79,01%, variind de la 75,6% pentru specialitatea ”
Statistică și previziune economică” la 90,9% pentru specialitatea „Achiziții”.
La învăţământul cu frecvenţă redusă îşi fac studiile 3049 studenţi la 14 specialităţi. Pe ani
de studii informaţia este prezentată în figura 4 . Pe ani de studii ponderea mai mare de studenţi
este la anul IV, cea mai mică la anul V. În anul de studii 2016-2017 și-au făcut studiile la anul V
doar studenții de la specialitatea „Drept”și „Tehnologia și managementul în alimentația publică”.
La învățământul cu frecvența redusă toți studenții își fac studiile în bază de contract cu achitarea
taxei pentru studii. După caracteristica gen raportul este de 36,7% la 63,3% respectiv pentru
bărbați și femei. Procentul de absolvire la învățământul cu frecvența redusă constituie 81,7% ,
variind între 76,0% pentru specialitatea „Tehnologia și managementul în alimentația publică” și
100% pentru specialitatea ”Cibernetică și Informatică economică”.

23%

29%

26%

22%

anul I

anul II

anul III

anul IV

Figura 4. Structura studenţilor de la învăţământ cu frecvenţă redusă pe ani de studii,
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5.2.Dinamica contingentului de studenţi
Universitatea este un organism viu, în care au loc diferite mișcări ale studenților, cum ar
fi plecarea în concediu academic, exmatricularea, restabilirea la studii, transfer din alte instituții.
Astfel, dinamica contingentului de studenţi la ciclul I, învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă
este prezentată în anexa 4.
5.3.Evaluarea studenţilor
Reuşita studenţilor pe ani de studii este prezentată în anexa 5.
Reuşita pe ASEM, în mediu, constituie 90,8%. Cea mai joasă reuşită – 89,2% este la anul I, cea
mai înaltă – 96,2% la anul IV, deși am putea menționa, că diferența în ce privește reușita de
studii pe ani este nesemnificativă.

10

Anul V

22

14

274

Anul IV

276

315

Aul III

284

289

Anul II

109

Anul I
0%

296

20%

219

346

340

30%

40%
A

B

D

30

101

439

3011

121 72

503

502

155 71

456

410

139 62

50%
C

11

126

467

386

361

10%

19

60%
E

FX

70%

80%

90%

100%

F

Figura 5 . Structura notelor

Astfel, ponderea de bază o reprezintă notele cuprinse între 6,01 şi 7,0 – 21,7% și între
5,01 și 6,0 – 20,2%, între 7,01-8,0 – 18,0%. Tot odată menționăm, că ponderea notelor
nepromovabile este suficient de mare și constituie 9,2%. Analiza calităţii studiilor, conform
datelor din anexa 6 relevă abateri nesemnificative a notelor medii la prima sesiune cu media la
admitere. La unele specialități (Marketing și Logistică, Turism, Managementul resurselor umane
ș.a.) media la prima sesiune este mai joasă, pe când la altele (Achiziții, Merceologie și Comerț,
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) şi
forma de învățământ (cu frecvență, frecvență redusă).
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5.4.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 7.
5.5.Evidența studenților cu grad de dezabilitate sever sau accentuat
În anexa 8 este prezentată lista studenților cu grad de dezabilitate sever și accentuat. În
anul de studii 2016-2017 lista acestora numără 29 persoane. Atribuirea studenților la această
categorie s-a efectuat în baza certificatelor prezentate de studenți.
5.6.Evidenţa studenţilor din raioanele de Est
Contingentul de studenţi din raioanele de Est este prezentat în anexa 9 . În anul 20162017 și-au făcut studiile în ASEM 200 studenți din raioanele de Est: 162 la învățământul cu
frecvență și 38 la învățământul cu frecvență redusă. Studenții de la învăţământul cu frecvenţă
îşi fac studiile atât în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii (53,7,0%), cât şi de la
bugetul de stat (46,3%). La frecvența redusă toți studenții își fac studiile în bază de contract cu
achitarea taxei pentru studii.
5.7.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 8. Asigurarea studenţilor cu cămin în anul de studii 2016-2017
Categoriile de
locatari

Numărul Numărul
căminului,
de
Capacitatea Numărul
Nr. adresa, studenţi de cazare
de
cadre
crt.
tipul
care
conform persoane
didactice
studenţi
(coridor, solicită proiectului cazate
şi
bloc)
cămin
auxiliare

1

Cămin.1,
str.
Florilor

320

271

270

269

1

Taxa pentru cazare, lei
Suprafaţa
medie de
locuit ce
revine unui
locatar
(m2)

9,74

Studenţi
licență /
master
buget. /
master
contr.
210/262,5/
525

cadre
didactice şi
auxiliare
În baza
cheltuielilor
efective
41

2/2
Cămin.2,
str.
2
Florilor
2/2
Cămin.3,
str.
3
Florilor
4/2
Cămin.4,
str.
4 Florilor
4/2
TOTAL

300

300

266

272

256

267

247

266

9

1

10,09

9,78

310

278

275

274

1

9,67

1230

1087

1068

1056

12

9,82

210/262,5/
525

În baza
cheltuielilor
efective

210/262,5/
525

În baza
cheltuielilor
efective

210/262,5/
525

În baza
cheltuielilor
efective

-

-

Din tabel constatăm, că cererea studenților de cazare a fost satisfăcută în proporție 88,4 la
sută. Suprafața medie de locuit ce revine unui locatar constituie 9,82 m2, variind între 9,67 m2 în
căminul 4 până la 10, 09 m2 în căminul 2. Taxa pentru cazare diferă în funcție de tipul de
studenți. Astfel, studenții de la ciclul I, licență achită 210 lei/lună, studenții de la ciclul II,
masterat ce își fac studiile cu finanțare de la bugetul de stat achită pe lună 262,5 lei/lună, iar cei
ce învață în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii – 525 lei/lună.
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 2016.
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, decanii 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.);
b. Efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală şi curentă în fiecare an;
c. Reţele inginereşti învechite;
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5.8.Numărul de grupe cu predare în altă limbă decât limba română
În ASEM studenții își fac studiile în limba română, în limba rusă, engleză și franceză.
Tabelul 9. Numărul de grupe cu predare în altă limbă decât limba română
C I - Studii superioare de Licență
Limba
de

nr. de studenți

Nr. de grupe pe ani de studii

instruire

I

II

III

IV

rusă

8

11

13

5

6

7
2

V

VI

nr. de studenți - an I

total

buget

contract

total

buget

contract

877

79

798

207

36

171

5

404

100

304

1

50

19

31

bulgară
găgăuză
engleză
franceză

Numărul total de grupe academice la ciclul I, licență constituie 245, din care 15,2% sunt
cu predare în limba rusă, 7,3% - cu predare în limba engleză, 1,2% cu predare în limba franceză.
Ponderea cea mai mare o constituie grupele cu predare în limba română – 76,3%. Numărul de
studenți ce își fac studiile la buget în grupele cu predare în limba rusă constituie 7,9%, în grupele cu
predare în limba engleză – 10,0%, iar în grupele cu predare în limba franceză – 1,9%.
5.9.Organe de autoguvernare studenţească
Organele de autoguvernare studențească sunt reprezentate în ASEM de Senatul
Studențesc al ASEM, care activează în baza Regulamentului Senatului Studențesc, aprobat prin
Decizia Senatului ASEM din 25.02.2015, de Comitetul Sindical al Studenților și de Consiliile
Studențești ale Facultăților.
Senatul Studenţesc ( SS) este organul reprezentativ al studenţilor Academiei de
Studii Economice a Moldovei (ASEM), nonprofit și apolitică înființat la 18 noiembrie 2005,
la inițiativa unui grup de studenți ASEM.
Nr. de studenți implicați în organizația studențească: 74 membrii activi de la 6 facultăți din
cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei și Consiliile Studențești a facultăţilor iar pe
pagina de facebook a organizației 3504 de persoane;
Denumirea completă a organizației: Senatul Studențesc al ASEM
Principiile Senatului Studenţilor
Senatul Studenţesc are la baza funcţionării principiile democraţiei, publicităţii, egalităţii şi
opiniilor liber exprimate, manifestate prin:
a) respectarea tuturor actelor normative universitare şi naţionale;
b) colaborarea cu conducerea ASEM, cu universităţile din Republica Moldova şi de peste
hotare, alte organizaţii guvernamentale şi/sau nonguvernamentale;
c) participarea la conducerea ASEM, prin reprezentanţii studenţilor în Senat;
d) transparenţa activităţii organelor de reprezentare a studenţilor;
e) consultarea permanentă a studenţilor în problemele care se impun;
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f) protecţia studenţilor împotriva oricărei discriminări;
g) libertatea întrunirilor;
h) pluralismul opiniilor.
Obiectivele Senatului Studenţesc ASEM
Organizația își promovează misiunea prin realizarea următoarelor obiective:
a) promovarea dialogului între studenți, conducerea facultăților, administrația ASEM, alte
structuri ce activează în domeniul tineretului și învățământului;
b) promovarea culturii asigurării managementului calităţii în ASEM prin participarea la
procesul de îmbunătățire a curriculei universitare; de predare-cercetare-evaluare a
studenților din ASEM;
c) contribuirea la edificarea morală, profesională, socială, culturală şi economică a
studenților ASEM, în spiritul tradiţiei universitare autohtone, pentru a oferi societăţii
personalități integre;
d) reprezentarea corectă şi eficientă în procesul de administrare instituțională și financiară a
studenţilor ASEM ca partener egal în procesul decizional, la orice nivel unde studentul
este partener;
e) oferirea metodelor de educaţie non-formală prin realizarea şi sprijinirea de proiecte şi
programe socio-profesionale şi culturale pentru studenţii ASEM;
f) sprijinirea activităţii legislativ-normative care vizează drepturile studenţilor ASEM în
toate domeniile de activitate;
g) identificarea problemelor specifice studenţilor ASEM și stimularea participării tuturor
studenţilor atât în activitatea studenţească, cât şi în procesul de luare şi implementare a
deciziilor;
h) stabilirea de relaţii cu orice organizaţie din ţară sau din străinătate care are scopuri
similare cu cele ale SS;
i) participarea în procesul de luare a deciziilor în domeniul învățământului superior la nivel
local și central (Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Consiliul
Rectorilor din RM, alte instituţii).
Atribuţii
a) Senatul Studenţilor participă în conducerea generală a studenţilor ASEM.
b) În scopul executării atribuţiilor sale, Senatul Studenţilor cooperează cu conducerea
Facultăţilor, Administraţia ASEM, organizaţiile obşteşti din cadrul ASEM și alte ONG uri.
Proiecte implementate:
1. Întrebări unei persoane de succes - ”Studenții activi în economia cunoaşterii”
2. Fii student pentru o zi
Descrierea evenimentului de pe facebook: Ești elev în clasa a XII-a și arzi de nerăbdare să
descoperi studenția? Studenția începe cu noi! Ești confuz și nu știi ce cale să alegi sau te-ai
hotărît, dar ai nevoie de niște răspunsuri? Te așteptă o mulțime de surprize și activități palpitante.
Valorifică această oportunitate unică! APLICĂ pînă pe 10 februarie.
3. Vizita la Banca Națională a Moldovei
Descrierea evenimentului de pe facebook: Economist dorești să fii?
44

BNM te-aşteaptă în vizită să vii! Află de la experţi Băncii Naţionale tainele din spatele
economiei
Vă aşteptăm, vineri 21 martie, ora 12:40 în faţa blocului F, având cu dumneavoastră buletin
de identitate.
4. BusinessLab
Descrierea evenimentului de pe facebook: Proiect realizat în parteneriat cu Centrul de
Ghidare în Carieră al ASEM: Timp de 2 luni, studenții ASEM cu spirit antreprenorial au
participat la traininguri specializate, întâlniri cu oameni de afaceri, sesiuni de networking
organizate în cadrul etapelor 1 și 2 ale proiectului Businesslab, care le-au ajutat să identifice idei
de afaceri și să elaboreze modele de business aplicabile în Republica Moldova.
5. Sports Arena TOURNAMENT
Descrierea evenimentului de pe facebook: Senatul Studențesc al ASEM organizează cu
prilejul Zilei internaționale a studenților, un concurs pentru împătimiții de jocuri video, mai exact
Counter Strike și FIFA. Sunt invitați să se înregistrezi absolut toți doritorii: noobi și progameri,
studenți sau masteranzi, din ASEM sau de la UTM sau alte universități și colegii.
6. Miss ASEM - Viitoarea femeie de Afaceri, ediția a XV-a
Descrierea evenimentului de pe facebook: Academia de Studii Economice a Moldovei, sub
egida rectorului şi Senatul Studenţesc al ASEM organizează cea de-a XV- a ediţie concursului de
frumuseţe şi inteligenţă „Miss ASEM – Viitoarea Femeie de Afaceri”, tinerele aspirante la titlul
de „cea mai frumoasă domnişoară care va reprezinta ASEM-ul în anul 2017”. Ediția jubiliară a
concursului din acest an coincide cu jubileul ASEM - 25 ani de la fondare.
Scopul concursului este de a promova frumosul în mediul de afaceri și de a susține spiritul
antreprenorial în rândul studentelor ASEM. Alături de evenimentele tradiționale unui concurs de
frumusețe, Miss ASEM – Viitoarea Femeie de Afaceri, include activități, evenimente orientate
către dezvoltarea brand-ului personal al viitoarelor femei de afaceri.
7. Zilele Carierei, ediția a II-a
Descrierea evenimentului de pe facebook: Proiect realizat în parteneriat cu Centrul de
Ghidare în Carieră al ASEM:,,Zilele Carierei”, eveniment destinat studenților, absolvenților,
liceenilor, reprezentanților companiilor și altor persoane interesate.
Timp de 4 zile, în ASEM, vor fi organizate manifestări focusate pe asigurarea conexiunii
dintre reprezentanții economiei reale şi tinerii specialiști, atât studenți și absolvenți ASEM cât și
alte persoane interesate. Pe durata proiectului vor fi organizate şi 3 târguri, în cadrul cărora
companiile și ONG-urile vor avea posibilitatea să prezente oferte de muncă și voluntariat,
internship-uri, programe de dezvoltare pentru tineri şi de mobilitate academică etc.
8. Student Fest, ediția a I-a
Proiect realizat A.O. Comunitatea Tinerilor Ambitiosi în parteneriat cu Senatul Studentesc al
ASEM: ,,Student Fest”- cel mai mare festival de cultură studențească din Republica Moldova, va
avea loc în premieră anul acesta pe data de 23 septembrie, fiind organizat pe rotație (în fiecare an
o altă instituția de învățământ va deveni locația/gazda evenimentului) cu scopul de a promova
toate elementelor specifice vieţii de student, de la oportunităţi de voluntariat şi angajare până la
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locuri de odihnă şi agrement.
Evenimentul în anul acesta va avea loc în aer liber, în incinta campusului ASEM şi va include
cinci zone:
- Zona de conferință, zonă unde vor fi prezentate discursuri a celor mai activi tineri din țară;
- Zona de oportunități, târg de ONG-uri și oportunități de angajare pentru studenți;
- Zona creativă, zonă în care va fi prezentată expoziția de fotografii: ,,Studenția văzută prin
obiectivul aparatului de fotografiat”.
- Zona de odihnă;
- Zona scenă, la eveniment vor evolua tineri DJ de renume național dar şi persoane notorii ce
sunt recunoscute în republică.
9. Personal Branding - Șansa de a te afirma
Descrierea evenimentului: Evenimentul include training-uri, discuții panel și workshop-uri
care te vor ajuta să-ți creezi un brand personal și să-ți promovezi propriul nume. Timp de două
zile vei avea parte de ore intensive și de sfaturi de la speakeri profesionali care vă vor entuziasma
prin propria experiență.
- Nata Albot (Director Koolture Tricolore, Fondator și Director Klumea);
- Andrei Spînu (Trainer, antreprenor și unul din cofondatori Dreamups Innovation Campus);
- Ana Maria Cojocaru (Antreprenor, fondator la Éclair - Home Decor & Lifestyle Shop);
- Ludmila Adamciuc (Trainer, Vicepreședinte Resurse Umane la Comunitatea Tinerilor
Ambițioși și consilier de ghidare în carieră la Centrul de Ghidare în Carieră, ASEM).
10. Workshop: „Cel mai scurt drum de la candidat la angajat”
Descrierea evenimentului: Gata?! Ai luat decizia să porneşti pe un nou drum sau să faci
primul pas către o carieră de excepţie? Felicitări! Ai făcut totodată primul pas către schimbare.
Următorul este un CV care să facă diferenţa.
Dacă ai dubii despre cum ar fi mai bine să îl redactezi sau despre ce ar trebui să incluzi pe
lista lucrurilor esenţiale în CV, cu siguranţă te vor ajuta sfaturile practice ce vor fi oferite de
Dumitrita Ghenciu. Află cum trebuie să arate un CV de nota 10 din perspectivă experienței
echipei Hipo.ro
11. Psihologia Comunicării
Descrierea evenimentului: Comunicarea este o componentă esenţială a vieţii cotidiene iar
posedarea competențelor de comunicare - element important al brandului personal. Comunicarea
are amprente vizibile asupra modului de interacțiune cu comunitatea, asupra carierei, a prieteniei
și a relațiilor amoroase... Pentru a o stăpâni, fiecare tânăr trebuie să cunoască și să aplice un set
de reguli ale comunicării verbale și non-verbale, reale și digitale.
Proiectul Psihologia Comunicării, iți oferă, la pachet, soluții despre cum să mânuiești diverse
tipuri de comunicare pentru a te face auzit și respectat.
În cadrul proiectului, vei iteracționa cu experți în domeniul public speaking, dicție,
comunicare prin intermediul rețelelor Facebook și Instagram, blogging etc.
Participarea la eveniment îți este indicată, dacă:
- simți că ceva nu merge în interacțiunea ta cu cei din jur;
- vrei să știi cum le reușește altora să fie speakeri adorați de multă lume;
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- ești curios să știi cum poți face ca postările de pe Instagram sau de pe Facebook să adune
sute, ba chiar mii de like-uri;
- vrei să știi cât de prudent trebuie să fii atunci când incepi să abordeși subiecte tabu, și cum
te poți proteja de hoții de idei;
- sau pur și simplu vrei să asculți speakerii preferați și să interacționezi cu tineri, la fel de
motivați ca și tine.
Speakerii evenimentului:
Ilie Dercaci, Dontu Alla, Lilu (Lilia Ojovan), Doru Curoşu, Apostol Octavian şi Dumitru
Talmazan
Speakerii vor face share la cunoștințele și experiența pe care o posedă, vor răspunde la
întrebări și vor ajuta tinerii în soluționarea problemelor de comunicare cu care se confruntă.
Comitetul Sindical al Studenților este un organul reprezentativ al studenților, constituiți
din reprezentanți delegați din rîndurile studenților , recunoscut oficial de către administrația
instituției
Toate activitățile pe care le desfășoară sunt bazate pe promovarea și apărarea intereselor
studenților și organizațiilor studențești din țară.
Principalele obiective a CSSM ASEM sunt:
- Promovarea și reprezentarea intereselor educaționale și profesionale ale studenților în
cadrul vieții universitare.
- Contribuirea la dezvoltarea personală, socială, culturală și economică a studenților, în
spiritul tradiției universitare ,pentru a oferi societății personalități integre.
- Orientate spre crearea unei comunități de studenți pro-activi, preocupați atât de
dezvoltarea personală cât și de problemele social-economice ale țării.
- Conlucrarea cu decanatele în vederea îmbunătățirii calității studiilor.
Pe parcursul anul de studii 2016-2017 CSSM ASEM a încercat să se evidențieze prin diferite
evenimente,activități și seminare pe toate planurile.
Așadar, pe plan cultural am organizat o multitudine de petreceri prin care am unit
studenții de la toate facultățile cît și de la toate universitățile, printer acestea sunt :
- Balul Bobocilor 2016
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-Caravana de Crăciun prin care am adus spiritul de sărbătoare la fiecare catedră cu
ajutorul colinzilor și urărilor de bine.
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-Organizarea evenimentului de Valentine’s Day
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-

Participarea la concursul interuniversitar ’’Primăvara începe cu tine’’.

-

Caravana de Paște ’’Fii tu iepurașul de Paște’’. În cadrul acestei campanii am avut
drept scop de a aduce un zîmbet copiilor de la Centrul de Plasament Casa Copilului
"Preafericitul Iosif", mun. Chișinău str.Onisifor Ghibu 4/2, sec. Buiucani , înființată la 20
ianuarie 1995. Aici sunt plasați copii în vîrstă de la 3 la 18 ani, copii orfani, rămași fără
îngrijirea părintească.
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- Participarea la Spartachiada de Primăvară .
Pe plan educational am participat alături de toate universitățile la diferite seminare,
forumuri
organizate
de
Consiliul
Național
a
Organizațiilor
Studențești:
- Forumul Organizațiilor Sindicale Studențești (Vadul lui Vodă,septembrie 2016)
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Seminar ’’Instrument
oportunități și garanții în activitatea comitetelor sindicale’’(25 martie 2017, Institutul Muncii)
-

e,

Forumul Organizațiilor Sindicale Studențești (Vadul lui Vodă, 1 mai 2017)
Pe plan social am realizat următoarele obiective :
-procurarea și distribuirea abonamentelor la troleibuse la un preț redus pentru studenți,
-distribuirea
biletelor
la
preț
redus
la
teatre,
cinematografe,
-colectarea
cererilor
pentru
cazarea
în
cămin,
-participarea în comisiile de cazare la nivel de facultate și universitate,
-contribuirea la soluționarea problemelor de trai ale studenților.

Pe plan organizatoric am realizat:
alegeriile liderilor birourilor sindicale, a comisie de cenzori , a Președintelui și
Vicepreședintelui CSS ASEM. (1 decembrie 2016)
recrutarea noilor membri de sindicat,
organizarea ședințelor în fiecare săptămână cu membrii de sindicat,
informarea studenților despre activitatea comitetului sindical.
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Pe parcursul acestui an ne-am promovat foarte activ pe pagina noastră de facebook
(@cssmasem) cît și prin deferite afișe, pliante care au captat atenția studenților

Activitatea Consiliior Studențești ale Facultăților:
Consiliul Studențesc al Facultății Business și Administrarea Afacerilor.
În anul universitar 2016-2017 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,
 Concursul Azi student mâine antreprenor etc.
Un alt organ de autoguvernare
studențească care activează la facultate
este Comitetul sindical al studenților
facultății BAA (președinte: POSTICA
Cristina, gr. BA 154).
Sindicaliștii facultății, pe parcursul
anului, au organizat diverse activități:
 participarea
la
repartizarea
locurilor de cazare în căminele
studențești;

BALUL BOBOCILOR
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Balul bobocilor, este un eveniment frumos, așteptat de majoritatea studenților de anul I, dar și
de ceilalți studenți din anii mai mari. Este un prilej deosebit de mare pentru ai primi pe
studenții anului I, în marea familie
ASEM.
Facultatea
Business
și
Administrarea
afacerilor
a
fost
reprezentată de 2 studenți ambițioși,
puternici, creativi Cuzmici Xenia și
Ternavschi Vladimir, astfel încât pe 13
octombrie, la Club Sfinx, au dus
facultatea pe locul 3.
 Valentine’s Day
Valentine’s Day este una din sărbătorile
care aduce mereu zâmbetul pe buzele
celor îndrăgostiți. Și de această dată
facultatea BAA făcut progrese, ocupând
primul loc. Studenții noștri ambițioși Galiț Sabina și Cicanci Eduard. Evenimentul a avut loc
pe data de 16 februarie 2017 în incinta clubului Sfinx.


PRIMĂVARA ÎNCEPE CU TINE

Primăvara este perioada celor mai frumoase sentimente, iar pentru noi studenții nu există un
prilej mai frumos de a iubi decât acest anotimp. Cu această ocazie Consiliul Național al
Organizațiilor
Studențești
din
Moldova
în
colaborare
cu
Comitetul Sindical Studențesc
ASEM și Radio Studentus dă start
primăverii și vine cu un nou
eveniment,
PRIMĂVARA
ÎNCEPE CU TINE! Un concurs
între perechile a 10 universități în
care emoțiile și buna dispoziție sunt
la maxim alături de un invitat special, echipa ZEBRA SHOW!
 Campania de caritate "Fii tu
iepurașul de Paște"
În perioada sărbătorilor pascale, CSSM
ASEM, a dat start campaniei "Fii tu
iepurașul de Paște", În cadrul acestei
campanii am avut scopul de a aduce un
zâmbet copiilor de la Centrul de
Plasament Casa Copilului "Preafericitul
Iosif", mun. Chișinău str. Onisifor Ghibu
4/2, sec. Buiucani , înființată la 20
ianuarie 1995. Aici sunt plasați copii în
vârstă de la 3 la 18 ani, copii orfani,
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rămași fără îngrijirea părintească.
 Alte activități.
Facultatea Contabilitate.
Consiliul studenţesc al facultăţii Contabilitate cu denumirea „Consiliul Studenților
Contabili”, în anul universitar 2016-2017 au activat având că președinte pe Toderașcu Valentin.
Cei mai activi membrii ai Consiliului Studențesc au fost Toderașcu Valentin – gr. CON 141,
Pereli Cristina – gr. CON 141, Primblas Daniel – gr. CON 152, Șulețea Dumitrița – gr. CON
163.
Pe parcursul anului de studii 2016- 2017 Consiliul Studenților Contabili au avut ca misiune
- să se implice în cit mai multe evenimente care le-ar oferi posibilitatea să se formeze ca viitori
profesioniști contabili.
Prim pas important pe care l-au facut împreuna a fost schimbarea logotipului consiliului
și deschiderea unei pagini pe facebook, prin intermediul căreia să îmbunătățească procesul de
cominucare între studenții facultății, dar și pe filiala decanat – studenți.

Astfel, membrii Consiliului Studenților Contabili au fost implicați în organizarea tuturor
evenimentele culturale, artistice din cadrul facultății: Printre acestea am enumera. îmbodobirea
Pomului de Craciun în Bl. C de studii al ASEM, precum și urările de bine adesate comunității
academice cu prilejul Sarbătorilor de iarnă și a Anului Nou, VideoConferința Internațională
Studențească, conferințele studențești, ziua studentului, etc.
Obiceiul frumos de a sărbători zilele Francofoniei este cultivat de mulţi ani de către
Catedra „ Limbi Moderne Aplicate” din cadrul ASEM. Or, anul acesta Consiliul Studenților
Contabili s-a implicat atât în organizare cât și derularea acestuia la data de 24 martie a sesiunii de
comunicări „ Dimensiuni francofone”, ediţia a doua. La lucrările sesiunii au participat studenţii
de la facultăţile: „Finanţe”, „ Contabilitate”, „Economie Generală şi Drept”, care şi-au adus
aportul semniﬁcativ la desfăşurarea acestui eveniment prin comunicările pe care le-au pregătit,
ﬁind însoţite de prezentări în format Power Point.
Un alt organ de autoguvernare studenţească care activează la facultatea „Contabilitate”
este Comitetul sindical al studenţilor facultăţii „Contabilitate”. Liderii sindicali ai facultăţii de
Contabilitate sunt Pruteanu C., CON 154 și Bujor D., CON 161 care pe parcursul anului de studii
s-au manifestat prin informarea, promovarea și atragerea studenților facultății „Contabilitate” în
activitățile și evenimetele organizate de Comitetul sindical al Studenților ASEM. Printre
evenimentele la care s-au manifestat studenții facultății enumerăm Balul Bobocilor, vare s-a
desfășurat la 13 octombrie 2016. Din partea facultății au participat în rolul de Bobocică – Bursuc
Elena, gr. CON-162 și în rolul de Bobocel – Poparcea Sandu, gr. CON-163, clasindu-se in
clasment pe locul II.
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Facultatea Finanțe.
În anul universitar 2016-2017 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 la 18 de manifestări, precum:
seminare informative, mese rotunde, flash-mob-uri, diverse concursuri şi dezbateri.

5.10. Activităţi extracurriculare cu studenţii
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor
Activitatea educativă a facultăţii a inclus:
 ținerea şedinţelor săptămânale cu şefii grupelor academice;
 organizarea întâlnirilor cu grupele academice;
 vizitarea căminului studenţesc nr. 3;
 activitatea desfășurată de cadrele didactice în calitate de curatori (îndrumători) ai grupelor
academice;

organizarea/participare la manifestări programate în cadrul ASEM și a facultății BAA
etc.





Pe parcursul anului universitar în cadrul facultăţii au fost realizate mai multe activităţi
extracurriculare:
septembrie 2016 - a 2-a ediție a Expoziție foto ”Studenție la ASEM” dedicată aniversării
a 25 de ani de la fondarea ASEM.
Expoziția virtuală a conținut 177 de fotografii transmise de studenții facultății care reflectă
anii de studenție la ASEM, impactul postării expoziții virtuale pe pagina Facebook cl
facultății a fost de 2366 persoane (Anexa 10).
27 septembrie - masă rotundă cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului
La eveniment au participat studenții din anul 1, 2 și 3, specialitatea Turism, precum și cadrele
didactice ale catedrei Turism și servicii hoteliere. La eveniment au participat și dl prorector
Vadim Cojocaru, dr., prof. univ., dr.,
conf. Gheorghe Țurcanu, șef catedra
Management.
Tot în cadrul acestui eveniment a avut o
lansare de carte a dlui Nicolae Platon, dr.,
conf. univ., catedra Management. Dl
Roman Livandovschi, dr., conf. univ.,
prodecanul facultății, a făcut o prezentare
privind importanța sărbătorii turismului
la nivel mondial și implicările lui asupra
dezvoltării durabile și economico-sociale
ale țărilor lumii, inclusiv a Republicii
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Moldova (Anexa 12).

 4 octombrie - dezbateri cu tematica ,,Angajat sau Antreprenor pentru o carieră de
succes?”
La dezbateri au participat studenții anului III, specialitatea MKL, gr. 142-144 (Anexa 13).
 19 octombrie 2016 - Masa rotundă privind Oportunitățile de mobilitatea academică
pentru studenții ASEM în cadrul Programului Erasmus +
La eveniment au participat studenții care doresc să participe la programe de mobilitate,
precum și cei care au participat în cadrul programelor de mobilitatea în anul universitar 20152016 (Sacaliuc Cristina, BA 143/ Scvorțova Violeta, MKL 145/ Pascari Cornelia MKL 144/
Olari Marina, MKl 144 și Odabașan Rozana, MKL 144) și reprezentantul Serviciul Relații
externe ASEM -Ludmila Rurac.
Participanții au avut posibilitatea să afle din prima sursă despre oportunitățile de mobilitate
(Anexa 14).
 29 noiembrie - Concursul studențesc ”Business Model@Start-up”
La concurs au participat 14 echipe a câte 5 persoane care au prezentat idea lor de afaceri
folosind modelul de afaceri LEAN CANVAS. Tema concursului a fost: Afaceri prin
valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare.
Fiecare echipă a avut la dispoziție 5 minute pentru a-și prezenta modelul de afaceri.
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 25 ianuarie 2016 - concursul
”Накорми голодного студента –
4: Кулинарная битва”
Sstudenții de la specialitatea TAP
au participat la 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.

 23 februarie - Cunoașteți neamului - întrunire cu Denis Roșca, absolvent al
ASEM, autorul Cărții de Aur a Basarabiei și a Republicii
Moldova
La întrunire au fost prezenți studenții facultății Business și
administrarea afacerilor și profesorii Serghei Portarescu, Roman
Livandovschi și Oxana Barbăneagră. Denis Roșca a vorbit despre
conținutul cărții, despre persoanele marcante bibliografiile cărora au
fost inserate în interiorul acesteia, despre începuturile creației sale și
cât de important este să tindem să fim creativi și utili societății în care
ne-am născut. Studenții au dat dovadă de un interes viu și au
participat activ, prin întrebări, la discuțiile care au avut loc (Anexa
15).
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1 – 5 februarie – participarea studenților la mesele rotunde organizate de Camera de Comerţ
şi Industrie a Republicii Moldova în cadrul Expoziţiei Naţionale „Fabricat în Moldova
2017”, ediţia a XVI-a unde s-au discutat așa teme ca: înverzirea economiilor din ţările
Parteneriatului Estic /Eap GREEN, susţinerea producătorilor autohtoni, promovarea
produselor competitive pe piaţa internă şi externă, atragerea investiţiilor şi intensificarea
dialogului public-privat etc.
 1 martie – ACADEMIA STRAT –UP
ACADEMIA STRAT –UP este un eveniment inspiraţional, la care au participat 4
antreprenori de succes din Republica Moldova care și-au împărtășit experienţa personală cu
studenții Facultății BAA
Invitații evenimentului: Nicolae Pagu - fondatorul și directorul „Nicoleta-Lux” Clinică și
Farmacie Veterinară; Zambițchi Marcel - TermoArt lux; Bobuțac Valeriu – Notimeforwaiter;
Ceban Silviu – antreprenor start-up.
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 22 martie – lecție publică
Marketing online în colaborare cu
Dreamups Innovation Campus a fost
organizată
întrunirea
studenților
facultății BAA cu dlui Felipe Millan antreprenor-manager
Dezvoltare
Comunități SendGrid, creată în cadrul
programului TechStars din SUA.
SendGrid este în Top 5 platforme de email marketing la nivel global în 2017,
expediază peste 1 miliard de emailuri
zilnic, încurajează și sprijină startupurile.
Lecția publică a avut drept scop să inspire studenții pasionați de marketing și antreprenoriat.
 28 martie 2017 – seminar ”Aspecte practice ale creării unui plan de afaceri de
succes”
Seminarul a fost organizat în colaborare cu VIOSER Consulting SRL. Experții - Viorica
Rumleanschi și Cristina Paiu au împărtășit participanțiilor (cca. 70 studenți specialitatea
Business și Administrare, anul II) experiențele sale privind elaborarea planului de afaceri.
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https://www.facebook.com/pg/vioser.md/photos/?tab=album&album_id=970277626408943

 30 martie - concursul „Miss ASEM 2017 - Viitoarea
femeie de afaceri
Alla Neahina, studenta facultății BAA, specialitatea
Marketing și logistică, a fost desemnată Miss ASEM –
2017.
Studenta a câștigat titlul respectiv concurând cu alte 11
colege de la alte facultăți.
4 aprilie – Concursul Student ”MASTERCHEF
2017”, ed. 1-a
Concursul a fost organizat de catedra Merceologie, comerț
și alimentație publică. La concurs au participat 14 studenți
din anul III, specialitatea TAP, care au pregătit salate,
având la dispoziție 1 oră și aceleiași ingrediente.
Concursul a fost jurizat de Președintele Asociației
Culinary Catering Moldova, dna Elena Ciobanu, decanul
facultății BAA - Angela Solcan și șeful catedrei MERCAP
– Mihai Cernavca.
Câștigătoarea concursului a fost studenta – Vâsoțcaia
Irina, pe locul doi s-a plasat salata preparată de Furtună
Mariana, locul III fiind împărțit între Paladi Liuba și
Popov Ștefan (Anexa 16).





6 – 9 aprilie - participarea studenților anului II Expoziţie specializată "Tourism.
Leisure. Hotels 2017". 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.
27 aprilie - Concursul economic ”AZI STUDENT, MÂINE ANTREPRENOR” ed. a IX
organizat de catedra de Management. La concurs au participat 16 echipe, cca. 80 de studenți,
inclusiv al 3 –lea an consecutiv echipa studențească de la Universitatea B. P. Hașdeu din
Cahul (Anexa 17).
61




2 mai - dezbateri cu tematica ,, Strategia Oceanului Albastru”
Clubul de dezbateri studenţeşti al Facultăţii BAA „BiZZClub” a organizat dezbaterea
respectivă la care au patriciat cca. 30 persoane.
5 mai - excursie la CRICOVA SA
Studenţilor anului III, specialitatea TAP, împreună cu profesorii au fost într-o vizită de
documentarea la Cricova SA . Aceștia au avut posibilitatea să vadă în practică modul de
organizare a activității într-o întreprindere industrială de succes (Anexa 18).
 5-7 iunie 2017 - participarea la Reuniunea a Comisiei Regionale a Organizației
Mondiale a Turismului pentru Europa
Participarea profesorilor catedrei TSH şi a studenţilor de la specialitatea Turism la cea de-a
61-a Reuniune a Comisiei Regionale a Organizației Mondiale a Turismului pentru Europa la
Chișinău, în cadrul căruia a fost prezent Secretarul general al Organizației Mondiale a
Turismului pe lângă ONU, peste 40 miniștri și conducători ai autorităților de turism din
Europa. Evenimentul, organizat de Agenţia Turismului Republicii Moldova, a fost de o
importanță majoră deoarece s-a discutat noile perspective comune de dezvoltare a turismului
european. Organizarea acestuia la Chișinău a contribuit la promovarea Republicii Moldova,
precum și familiarizarea participanților cu atracțiile turistice din țara noastră. Studenții anului
II, specialitatea Turism, vorbitori ai limbii engleze, au activat în calitate de voluntari și au
contribuit la organizarea și desfășurarea evenimentului.

Studenții împreună cu Stanislav Rusu director general al
Agenția Turismului a Republicii Moldova
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Aprilie - mai 2017
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 întâlnirilor a fost prezentată oferta
educațională a ASEM liceenilor din clasele a
12-a. Astfel au fost vizitate mai multe licee
din țară, printre care: Liceul “Mitropolit
Nestor Vornicescu” - s. Lozova, Strășeni,
Liceul “Mihai Eminescu” – Strășeni, Liceul
"M. Sadoveanu" – Hâncești; Liceul ”M.
Eminescu” – Hâncești, Liceul ”Ion Creangă”- Ungheni, Liceul ”V. Alecsandri”- Ungheni,
Liceul “Mihai Eminescu” – Ungheni, Liceul teoretic “Mihai Eminescu” – Drochia, Liceul
”Constantin Sterea”–Soroca, Liceul ”Ion Creangă”– Soroca, Liceul Elena Alistar – Chișinău,
Liceul "Mihai Eminescu" – Căușeni,
Liceul ”Alexei Mateevici" –Căușeni etc.
La realizarea proiectului au contribuit:
Iordachi Silvia, conf. univ., catedra
Management
Gaugaș Tatiana, lector universitar,
catedra Marketing și Logistică
Rusu Lilvia, lector universitar, catedra
Turism și servicii hoteliere
Tîmbaliuc Natalia, lector universitar,
catedra Management
Gușivatii Aliona, lector universitar, catedra Management
Precum și studenții:
Babă Dumitru, MKL 162
Balan Ana, BA 164
Bicherschi Daniela, A 151
Bîtcă Laura, T 152
Caliga Virgiliu, MKL 154
Ceban Matia, A 151
Didenco Valeri , T 152
Gulea Dumitrița, A 151
Ilișin Alexandru, T 151
Juravchi Ana, A 151
Lupu Gheorghe, MKL 162
Mistreanu Sabina, A 151
Muntean Ina , T 151
Țurcanu Alexandru, A 151
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
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Afacerilor din 21 iunie 2017 (Proces verbal nr. 7) s-a decis să se decerneze DIPLOME de
MERIT următorilor absolvenţi, Promoţia 2017:
 Ghenciu Dorina, BA 143 - Bursa Guvernului, Bursa Paul Barn, Cel mai bun student
ASEM 2016 – premiul I, premianta Simpozionului Tinerilor Cercetători ed. 2015, 2016,
publicații științifice, moderatorul întâlnirii cu întreprinzătorii de succes ”Academia start-up”,
participanta concursului ”Azi student-mâine antreprenor” ed. 2015, 2016, publicații în ziarul
”Curierul economic” șef de grupă etc. MGL - 9,94. (Diploma nr. 0066)
• Adamciuc Ludmila, MPI 141 – Bursa de merit 2016, Bursa AGEPI 2015, participanta
concursului ”Azi student-mâine antreprenor” 2016, membru AIESEC, voluntar la Student
FEST, membru Consiliului facultății BAA, organizator – moderator clubul de dezbateri al
facultății BAA ”Biz Club”. MGL – 9,44. (Diploma nr. 0067)
• Sacaliuc Cristina, BA 143 – participanta concursului ”Azi student-mâine antreprenor”
ed. 2015, 2016, premianta Simpozionului Tinerilor Cercetători ed. 2015, participanta
Programului de mobilitatea Erasmus + (Academia Economică D.A. Tsenov, Bulgaria),
membru Consiliului facultății BAA, organizator – moderator clubul de dezbateri al facultății
BAA ”Biz Club” etc. MGL - 9,83. (Diploma nr. 0068)
• Ianachevici Ilie, MKL 143 - Bursa de merit, Cel mai bun student ASEM 2016, premiant
al Simpozionului Tinerilor Cercetători ed. 2017, participant al Simpozionului Tinerilor
Cercetători ed. 2016, membru selecționatei de fotbal la ASEM 2014 – 2015 etc. . MGL 9,75. (Diploma nr. 0069)
• Bucliș Vadim, A 141 – Bursa de merit, membru Consiliului Facultății, participantul
concursului ”Azi student-mâine antreprenor” 2015, 2016, premiantul Simpozionului ştiinţific
al tinerilor cercetători 2015, 2016, șef de grupă etc. MGL – 9,52. (Diploma nr. 0070)
• Borș Maria, MPI 141 – membru Senatului ASEM, premianta Simpozionului Tinerilor
Cercetători ed. 2016, participanta Simpozionului Tinerilor Cercetători ed. 2015, participanta
concursului ”Azi student-mâine antreprenor” 2016, voluntar la Student FEST, moderator
Clubul de dezbateri al facultății BAA ”Biz Club” etc. MGL – 9,12. (Diploma nr. 0071)
 Scvorțova Violeta, MKL 145 - Cel mai bun student ASEM 2016, participanta la
Programul de mobilitate Erasmus +(Academia Economică D.A. Tsenov, Bulgaria),
participantă Simpozionului Tinerilor Cercetători ed. 2015, Conferinței științifico-practice in
Bulgaria, 2016, participantă concursului tinerilor lideri etc. MGL – 9,52
(Diploma nr.
0072)
• Durnopean Dmitri, BA 148 - participant concursului ”Azi student-mâine antreprenor”
2016, premiantul Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători 2015, 2016, participant
Simpozionului Tinerilor Cercetători ed. 2017, șef de grupă, promotor al imaginii pozitive a
facultății în ASEM și în exterior. MGL – 9,87. (Diploma nr. 0073)
• Popa Maria, MPI 141- premianta Simpozionului Tinerilor Cercetători ed. 2016,
participanta Simpozionului Tinerilor Cercetători ed. 2015, participanta concursului ”Azi
student-mâine antreprenor” 2016, membru echipei organizatorice al clubului de dezbateri al
facultății BAA ”Biz Club”, promotor al imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior.
MGL – 9, 56. (Diploma nr. 0074)
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 2017, sunt: ·
 GHENCIU Dorina G. - specialitatea Business și Administrare - media generală de
licență - 9,94
 IANACHEVICI Ilie A. - 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 în cazul solicitării unui program de masterat, care
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provine din domeniul de formare profesională/specialitatea la care și-a făcut studiile la ciclul
I, Licență.
Diploma de excelență ASEM este acordată absolvenților care dețin cea mai înaltă medie
generală de licență la specialitate.
 GHENCIU Dorina G. - specialitatea Business și Administrare - media generală de
licență - 9,94
 IANACHEVICI Ilie A. - specialitatea Marketing și Logistică - media generală de licență
- 9,75
 ZMEU Vlada S. - specialitatea Turism - media generală de licență - 9,57
 BUCLIȘ Vadim A - specialitatea Achiziţii - media generală de licență - 9,52
 BOCAN Valeria S. - - specialitatea Merceologie și Comerţ - media generală de licență 9,92
 GANACIUC Mariana D - specialitatea Managementul Proprietăţii Intelectuale - media
generală de licență -9,68
 IACHIM Maria G. - specialitatea Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice media generală de licență - 9,13
Consiliul FACULTĂŢII BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR la şedinţa din
26 iunie 2017 (Procesului verbal nr. 8) a propus Senatului ASEM pentru acordarea:
 Bursei Republicii - candidatura studentei POPA Mihaela (gr. BA 151), nota medie pe
anul II de studii fiind de 9,98. Pe parcursul a 2 ani de studii Mihaela s-a implicat activ în
diverse activităţi extracurriculare, este șef de grupă, liderul echipei câștigătoare în cadrul
concursului studențesc ”Azi student, mâine antreprenor”. Mihaela este vicepreședinte al
A.O. AISEC în Chișinău responsabilă pe Stagii interne, a desfășurat activitatea de
voluntar în cadrul mai multor proiecte: Maximum achivement, Up Great, NTS etc.
 Bursei ASEM - Paul Bran - candidatura studentului ILIUȘIN Alexandru (gr. T 151),
media la ultima sesiune (semestrul 4) fiind de 10. Pe parcursul studiilor Alexandru a dat
dovadă de cunoştinţe profunde, fapt confirmat prin mediile înalte la toate sesiunile de
până acum. Alexandru este premiant al Simpozionului Tinerilor Cercetători ed. 2017
(Diplomă de gradul I), participant al Simpozionului Tinerilor Cercetători ed. 2016.
Studenții Facultății Business și Administrarea afacerilor sunt implicați și în activitatea
științifică . Astfel, menționăm participarea studenților la lucrările simpozionului internațional
al tinerilor cercetători și activitatea în cadrul cercurilor științifice.
SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL AL TINERILOR CERCETĂTORI, Ediţia a XVI-a,
ASEM
(28– 29 aprilie 2017)
În cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători ASEM-2017 studenţii au avut
posibilitatea de-a se înscrie la secțiunile organizate de catedrele facultății:






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 10

2017

2017

2017

2016

2015

2016

Total
FBAA

2016

Analiza
pieţei,
sortimentul
ui şi calității
mărfurilor
de larg
consum

2016

Turism şi
servicii
hoteliere

2016

Noi abordări
și aplicații ale
marketingului

2016

Creativitate
, inovaţie şi
protecţia PI

2017

Studențiparticipanţi
Comunicări
programate
Comunicări
susținute din
cele
programate
Comunicări
suplimentare
Studenţi
premiaţi (loc
I-II)
Lucrărilor
recomandate
spre
publicare

Managementul
în economia
contemporan

2017

Informația privind participare studenților în cadrul
Simpozionului Internațional al tinerilor cercetători

42

62

17

26

33

22

19

13

20

26

125

149

24

20

16

23

36

19

17

16

15

22

101

100

22

16

15

17

27

10

13

13

8

18

79

74

8

2

1

1

-

8

6

-

2

2

10

13

7

9

7

6

10

9

5

6

5

8

17

38

6

9

4

6

5

6

5

3

5

4

13

28

În total la Simpozion au participat 125 de studenţi şi au fost prezentate 101 de lucrări ştiinţifice. La
Simpozion au participat atât studenții de la ASEM, cât și cei de la 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 XVI-a.
Secţiunea: MANAGEMENTUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ
Biroul secțiunii:
ȘAVGA Ghenadie, dr., conf. univ. - președinte
HĂBĂȘESCU Mariana, lector universitar
TOMA Cristian, student gr. BA 154
Diplomă de Gradul I:
Autor: Mistrean Sabina, A-151: ”Holocrația – sistemul ce va duce la dispariția
managementului tradițional”.
Cond. şt.: lect.univ. Gușuvati Aliona
Autor: Nița Mircea, BA-152: “Managementul reputației online“.
Cond. şt.: lect. univ. Hăbășescu Mariana
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Autor: Travnicov Dmitrii, BA-135 f/r: “Формирование благоприятного образа
организации”
Cond. șt.: lector univ. Gavrilenco Tamara
Diplomă de Gradul II:
Autor: Focșa Felicia, Bărbieru Ana-Carolina, A- 151: ”Managementul reclamațiilor și a
feedbakului”
Cond. şt.: lector univ. Gușuvati Aliona
Autor: Clionina Irina, MKL-155: “Защита коммерческой тайны предприятия“
Cond. şt.: conf. univ. Dorogaia Irina
Autor: Juc Sergiu, MKL-154: ”UNICORN”
Cond. şt.: lect. univ. Hăbășescu Mariana
Lucrări recomandate spre publicare:
Autor: Mistrean Sabina, A-151: ”Holocrația – sistemul ce va duce la dispariția
managementului tradițional”.
Cond. şt.: lect. univ. Gușuvati Aliona
Autor: Nița Mircea, BA-152: “Managementul reputației online“.
Cond. şt.: lect. univ. Hăbășescu Mariana
Autor: Travnicov Dmitrii, BA-135 f/r: “Формирование благоприятного образа
организации”
Cond. șt.: lector univ. Gavrilenco Tamara
Autor: Focșa Felicia, Bărbieru Ana-Carolina, A- 151: ”Managementul reclamațiilor și a
feedbakului”
Cond. şt.: lector univ. Gușuvati Aliona
Autor: Clionina Irina, MKL-155: “Защита коммерческой тайны предприятия “
Cond. şt.: conf. univ. Dorogaia Irina
Secţiunea:
CREATIVITATE, INOVAŢIE
ŞI
PROTECŢIA PROPRIETĂŢII
INTELECTUALE
Catedra Management în parteneriat cu catedra Drept privat și Agenția de Stat de Protecție
a Proprietății (AGEPI)
Biroul secțiunii:
CĂLUGĂREANU Irina, dr.,conf. univ. - președinte
ZAMARU Victor, lector universitar
TOCARENCO Veronica, lector universitar
POSTICA Cristina, studentă gr. BA 154
Diplomă de Gradul I:
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Autor: Adamciuc Ludmila, MPI 141, „Generația MILLENNIALS în era digitală”
Cond. şt.: conf. univ., dr., Șendrea Mariana
Autor: Saulenco Olga, Drept: „Cazuri de încălcare a dreptului la marcă”
Cond. şt.: Magistru, dr., Tighineanu Alexandra
Autor: Popa Maria, MPI 141, „Infrastructura sferei inovaționale în Republica Moldova”
Cond. şt.: conf. univ., dr., Șendrea Mariana
Diplomă de Gradul II:
Autor: Tataru Artiom, Drept: „Рынок изобретений в РМ.”
Cond. şt.: Magistru, dr., Tocarenco Veronca
Autor: Ostrovan Marina, MPI 141, „Modalități de valorificare a OPI”
Cond. şt.: conf. univ., dr., Șendrea Mariana
Autor: Spînu Olga, D 142, „Cele mai contrafăcute branduri mondiale”
Cond. şt.: conf. univ., dr., Călugăreanu Irina
Autor: Borș Maria, MPI 141, „Modalități de îmbunătățire și de perfecționare a
managementului în baza tehnicilor și metodelor creative”
Cond. şt.: lect. univ., drd., Zamaru Victor
Lucrări recomandate spre publicare
Autor: Adamciuc Ludmila, MPI 141, „Generația MILLENNIALS în era digitală”
Cond. şt.: conf. univ., dr., Șendrea Mariana
Autor: Saulenco Olga, Drept: „Cazuri de încălcare a dreptului la marcă”
Cond. şt.: Magistru, dr., Tighineanu Alexandra
Autor: Ostrovan Marina, MPI 141, „Modalități de valorificare a OPI”
Cond. şt.: conf. univ., dr., Șendrea Mariana
Autor: Borș Maria, MPI 141, „Modalități de îmbunătățire și de perfecționare a
managementului în baza tehnicilor și metodelor crative”
Cond. şt.: lect. univ., drd., Zamaru Victor
Secţiunea NOI ABORDĂRI ȘI APLICAȚII ALE MARKETINGULUI
Biroul secțiunii:
SOLOMATIN Ala, dr., conf. univ. - președinte
GOLOVCO Vasile, lector universitar
CARAUȘ Natalia, studentă gr. MKL 142
Diplomă de Gradul I:
Autor: Potap Alina, MKL-145: “Анализ эффективности мерчендайзинга магазина“
Cond. şt.: Cartavîh Tatiana
Autor: Ianachevici Ilie, MKL-143: “Marketingul social – premisă a bunăstării societății“
Cond. şt.: Paic Mihai
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Autor: Burduja Valeriu, MKL-153: “Campania promoțională de lansare a produsului ”You
News“
Cond. şt.: Cristafovici Profira
Autor: Grosu Corina, MKL-163: “Rețelele de socializare ca instrument de promovare în
marketing“
Cond. şt.: Saharneanu Liliana
Autor: Tatarciuc Liliana, MKL-131: ”Studiul imaginii și consumului produselor ”Viorica
Cosmetic”
Cond. şt.: Vasile Golovco
Diplomă de Gradul II:
Autor: Muntean Constantin, BA-151: ”Top aplicații smartphone în rândurile studenților”
Cond. şt.: Vasile Golovco
Autor: Canalî Sergiu, Repida Pavel, MKL-152: ”Strategii și modalități de combatere a
corupției la nivel național”
Cond. şt.: Olesea Rotaru
Autor: Sofroni Victoria, MKL-131: ”Studiul cererii efective și potențiale a produselor
companiei ”Double Case”
Cond. şt.: Paic Mihai
Autor: Barbăneagră Grigore, MKL-154: ”We are one – puntea de legătură în transferul de
tehnologii educaționale din țările dezvoltate în Africa”
Cond. şt.: Cristafovici Profira
Lucrări recomandate spre publicare
Autor: Potap Alina, MKL-145: “Анализ эффективности мерчендайзинга магазина“
Cond. şt.: Cartavîh Tatiana
Autor: Ianachevici Ilie, MKL-143: “Marketingul social – premisă a bunăstării societății“
Cond. şt.: Paic Mihai
Autor: Burduja Valeriu, MKL-153: “Campania promoțională de lansare a produsului” You
News“
Cond. şt.: Cristafovici Profira
Autor: Grosu Corina, MKL-163: “Rețelele de socializare ca instrument de promovare în
marketing“
Cond. şt.: Saharneanu Liliana
Autor: Tatarciuc Liliana, MKL-131: ”Studiul imaginii și consumului produselor ”Viorica
Cosmetic”
Cond. şt.: Vasile Golovco
În secțiune a fost prezentată și o comunicare a unui student din Universitatea Tehnică a
Moldovei.
Secţiunea TURISM ŞI SERVICII HOTELIERE.
Biroul secțiunii:
FURCULIȚA Igor, dr., conf. univ. - președinte
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RUSU Livia, lector universitar
MUNTEAN Ina, studentă gr. T 151
Diplomă de Gradul I:
Autor: Iliuşin Alexandru, T-151: “Segmentarea pe nişe specializate a pieţii turistice din
Republica Moldova. Probleme existente şi posibile soluţii“
Cond. şt.: conf.univ, dr., Roman Livandovschi
Autor: Bodareva Tatiana, T-154: ”Разработка туристического маршрута на юге
Молдовы”
Cond. şt.: lect.univ. Livia Rusu
Diplomă de Gradul II:
Autor: Boşneaga Ștefan, T-152: ”Perspectivele dezvoltării turismului rural în Republica
Moldova”
Cond. şt.: conf.univ, dr., Roman Livandovschi
Autor: Sajin Alina, T-151: “Rolul Gidului Mishlene în industria ospitalităţii“
Cond. şt.: lect. Univ., Igor Furculiţă
Autor: Ignatov Augustin, EMREI-142: ”Strategii ingenioase de rebrandingîn turismul R.
Moldova”
Cond. şt.: conf.univ, dr., Roman Livandovschi
Secţiunea ANALIZA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR ALIMENTARE ȘI
MĂRFURILOR DE LARG CONSUM COMERCIALIZATE PE PIAȚA REPUBLICII
MOLDOVA
Biroul secțiunii:
PANFIL Ion, dr.,conf. univ. - președinte
FEDORCICOVA Svetlana, dr., conf. univ.
GUȘTIUC Elena, studentă gr. MerC 151 (0604 25 051)
Diplomă de Gradul I:
Autor: Codreanu Victoria, MerC 151 “ Analiza stării igienice a biscuiților comercializați în
magazinele or. Chișinău“
Cond. șt.: conf. univ., dr., Calmâș Valentina
Autori: Vieru Nadejda, Graur Livia, TAP 151 „Influența unor factori asupra stabilității
pigmenților din sfeclă în timpul tratamentului termic ”
Cond. șt.: lector superior, Tabunșcic Olga
Diplomă de Gradul II:
Autor: Cârstea Zinaida, MerC 141 „Sortimentul și calitatea florilor de ghiveci
comercializate în rețeaua de magazine Linella”
Cond. șt.: conf. univ., dr., Calmâș Valentina
Autor: Teodorescu Daniela, MerC 151 „Studiu merceologic al tipurilor de amidon prezentat
pe piața de consum a Republicii Moldova”
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Cond. șt.:conf.univ,.dr Fedorciucova Svetlana
Autor: Gheorghiță Larisa, MerC 131, CNC ”Calitatea și siguranța salamurilor pe piața
RM.
Cond. șt.:prof. D.Voinescu
Lucrări recomandate spre publicare
Autor: Codreanu Victoria, MerC 151 “ Analiza stării igienice a biscuiților comercializați
în magazinele or. Chișinău“
Cond. șt.: conf. univ., dr., Calmâș Valentina
Autori: Vieru Nadejda, Graur Livia , TAP 151 „Influența unor factori asupra stabilității
pigmenților din sfeclă în timpul tratamentului termic ”
Cond. șt.: lector superior, Tabunșcic Olga
Autor: Cârstea Zinaida, MerC 141 „Sortimentul și calitatea florilor de ghiveci
comercializate în rețeaua de magazine Linella”
Cond. șt.: conf. univ., dr., Calmâș Valentina
Autor: Teodorescu Daniela, MerC 151 „Studiu merceologic al tipurilor de amidon prezentat
pe piața de consum a Republicii Moldova”
Cond. șt.: conf.univ.dr Fedorciucova Svetlana
Autor: Gheorghiță Larisa, MerC 131, CNC ”Calitatea și siguranța salamurilor pe piața
Republic Molodva”
Cond. șt.: prof. D. Voinescu
Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţești
La facultate sunt create și activează 4 cercuri științifice studențești:
Manager de succes - catedra Management, coordonator: conf.univ., dr. Liudmila
BILAŞ, conf.univ., dr. Irina DOROGAIA;
Marketer - catedra de Marketing și Logistică, coordonator: lector. univ. Vasile
GOLOVCO;
Merceolog - catedra Merceologie și comerț, coordonator: conf. univ. Ion PANFIL,
Turism - catedra Turism și Servicii Hoteliere, coordonator: lector univ. Livia RUSU.
Tabelul 11
Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţești (2016-2017)

Manager de succes
Managementul riscurilor
inovaționale în activitatea
întreprinderilor autohtone
Managementul strategic ca
factor activității
antreprenoriale de succes

Safar
MAMMADOV,
director comercial
„VION-IMPEX”
SRL

rapoarte
audiate

Data

particip

Invitat special

Forma de
organizare

Tematica

Numărul

01.11. 16

Seminar/de
zbateri

54

22.11. 16

Dezbateri

45

4
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Strategii inovaționale ale
managementului riscurilor
Realizarea potențialului
managerial la întreprindere:
căile de sporire a rezultatelor
Creativitatea ca element de
bază al inovațiilor în business
Evoluția și tendințe actuale în
dezvoltarea marketingului

Metode moderne de cercetare
în marketing (sondajul online,
Google forms)

Metode moderne de analiză a
datelor în cercetările de
marketing

Metode moderne de promovare
în marketing

Marketingul online: realizări și
perspective

Masă rotundă dedicată zilei
internaţionale a turismului
Evenimentul turistic şi rolul
său în dezvoltarea unei regiuni
Problemele turismului în
Republica Moldova
Importanţa tehnologiilor

09.12.16

masa
rotundă
Dezbateri

23

3

26

4

Dezbateri

29

4

Dezbateri

31

4

Studiu de
caz și
dezbateri

33

4

Masă
rotundă

43

3

Masă
rotundă

37

4

Dezbateri

42

4

Masă
rotundă

17

5

Seminar

14

3

14.02.17

Dezbateri

21

4

21.03.17

Seminar

19

2

04.04.17

11.04.17
Marketer
Mihai
30.11.16
POPESCU,
specialist
principal în
cadrul companiei
„Moldcell”
Caz practic: „Top 21.02.17
alicații
smartphone în
rândul studenților
din Moldova”
(cercetător:
MUNTEANU
Constantin, BA151)
Iuliana
15.03.17
GAVRILUȚA –
expert în
marketing și
statistică în
cadrul companiei
„Business
Consulting
Institute”
Dorin GAIBU –
28.03.17
specialist
promovare online
agenția
„Digitalab”
S.R.L.
Ion FAINA –
18.04.17
Manager
compania
„MEDIACOM”
S.R.L
Turism
Eugenia ALEXA 27.09.16
Director agenţie
„Cristian Tur”
22.11.16

Victor BIVOL,
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manager agenţia
de truism
„Paralela 45”
Merceologie, Comerț și Alimentație Publică
Organizarea activității de
Discutarea
cercetare a studenților în
18.09.și
cadrul cercului științific al
25.09.16
aprobarea
catedrei
tematicii
Dezbateri dedicate zilei
13.10. Dezbateri,
internaționale a standardizării
30.10.16
prezentări
și calității
1.Aspecte privind protecţia
consumatorilor în activităţile
Martie Masă
comerciale
Aprilie 2017 rotundă,dez
2.Prezentarea,selectarea
bateri
lucrărilor pentru participarea la
simpozionul ştiinţific
studenţesc
Organizarea şi desfăşurarea
conferinţei ştiinţifice
Aprilie 2017 Prezentarea
studenţeşti din cadrul ASEM
lucrărilor
şi al altor instituţii de
învăţământ
moderne pentru industria
turistică

26

-

16

3

14

4

20

15

Facultatea Economie Generală și Drept.
Pe parcursul anului de studii 2016-2017 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. În tabelul 12 sunt prezentate cercurile studențești care au activat în
cadrul facultății.
Tabelul 12
Activitatea cercurilor studențești în cadrul facultății
N.o.

Denumirea cercului

Catedra

Conducător
științific

1.

„Dezvoltarea
economiei
informaționale în
contextul constituirii
noii economii”
„Direcţii ale
dezvoltării economiei
moderne”

Teorie și
Politici
Economice

Conf. univ. dr.
Natalia
Coșelev

10

3

Teorie și
Politici
Economice

Conf. univ. dr.
Svetlana
Stratan

16

3

2.

Numărul total
Numărul
de comunicări comunicărilor
prezentate în
înaintate la
cadrul
Simpozionul
ședințelor
Tinerilor
Cercetători

73

2.

3.

4

5

6

7.

8

„Unităţile economice
– verigă de bază a
economiei naţionale”
„Problemele de
dezvoltare în ramurile
economiei naționale”
„Politici
macroeconomice
aplicate în Republica
Moldova”
„Politicile comerțului
exterior aplicate în R
Moldova”
„Politici economice
de stabilizare în
economia
contemporană”
„Dezvoltarea micului
business în Republica
Moldova: probleme şi
tendinţe”
„Creşterea şi
dezvoltarea
economică în
Republica Moldova la
etapa actuală”
„Problemele
psihologiei la etapa
actuală”
„Drept penal”

Teorie și
Politici
Economice
Teorie și
Politici
Economice
Teorie și
Politici
Economice

Conf. univ. dr.
Aliona Balan

16

3

Conf. univ. dr.
E.
Vaculovschi
Lect. univ.
Tatiana
Gutium

12

3

7

2

Teorie și
Politici
Economice
Teorie și
Politici
Economice

Lect. univ.
Tatiana
Gutium
Lect. univ.
Victoria Țăruș

11

4

14

4

Teorie și
Politici
Economice

Lect. univ. Ion
Patrașcu

6

2

Teorie și
Politici
Economice

Lect. univ.
Dorina
Patrașcu

7

2

Management
Social

Lect. univ.
12
1
Diana
Ciobanu
9.
Drept Public
Lect. univ.
26
5
Djulieta
Vasiloi
În afară de aceasta, studenții facultății au fost implicați în mai multe manifestări științifice
organizate la nivel de facultate (Tabelul 13).
Tabelul 13
Manifestări științifice cu participarea studenților organizate pe parcursul anului
universitar 2016-2017
Nr.

Data

Statutul (seminar,
conferință, masă
rotundă, simpozion)

Denumirea

Numărul de
participanți

1.

28.10.2016

Masă rotundă

„Implementarea modificărilor
normelor dreptului succesoral
elaborate în corespundere cu
legislaţia UE”

10 studenţi

2.

10 decembrie
2016

Conferinţa anuală
studenţească

„Dreptul la ocrotirea sănătăţii drept fundamental al omului”

30 studenţi

3.

28 noiembrie

Masă rotundă

„Uniunea Europeană-actualitate

10 studenți
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și perspective”

2016
4.

29 noiembrie
2016

Masă rotundă

„1influența dreptului roman
asupra raporturilor familiale în
dreptul contemporan”

25 studenți

5.

09.12.2016

Masă rotundă

„Persoana juridică - subiect al
dreptului afacerilor. Aspecte
practice privind activitatea
societăţilor comerciale”

16 studenţi

22-04.2016

Simpozionul ştiinţific al
Tinerilor cercetători
ASEM 2016 (Ediţia a
(XIV – a)

SECŢIUNEA „DREPT
PRIVAT”

25 mai 2016

Masă rotundă

„Protecţia copiilor minori şi
relaţiile juridice dintre părinţi şi
copii”

6.

7.

25 studenţi participanţi
17 studenţi participanţi

În afară de acestea au mai fost organizate și alte măsuri cu studenții.
I. 20.10.2016 - Workshop „Soluţionarea litigiilor comerciale”, organizat de Centrul de
Ghidare în Carieră al ASEM în colaborare cu Catedra Drept Public (participanţi: Alexandru
Armeanic, Viorel Sîrghii, Alina Codreanu), Catedra Drept Privat şi PB Partners Birou de
Avocaţi Chişinău.
II. 25.10.2016 - Vizită de studiu de Ziua europeană a justiției civile
Studenții anilor I-IV ai specialității Drept, facultatea de ”Economie Generală și Drept”
(EGD) a ASEM, împreună cu profesorii lor (reprezentant al Catedrei Drept Public – Alina
Codreanu, lect. univ., drd.), au mers la Ziua Ușilor Deschise la judecătoria sectorului Botanica,
mun. Chișinău. Aceștia au făcut o mică excursie, fiind ghidați de colaboratorii judecătoriei,
având posibilitatea să asiste, pe parcursul zilei, în cadrul unor ședințe publice de judecată. Astfel,
ei au sesizat unele aspecte ce țin de procedura desfășurării unui proces de judecată, şi-au
completat cunoștințele teoretice cu cele practice, unii dintre ei aflându-se, pentru prima dată,
într-o judecătorie.
Valeria Corsac, studentă în anul III, a spus: ”Am rămas plăcut impresionată de vizita de
studiu la judecătorie, în cadrul evenimentului Ziua Ușilor Deschise. Mi-a atras atenția camera de
audiere a minorilor care este special amenajată, așa încât, copiii-victime să nu poată interacționa
direct cu infractorul. La fel, asistând la procesele de judecată, am însușit unele lucruri noi ce țin
de procedura penală, așa încât sunt și mai motivată să studiez în continuare pentru a deveni un
jurist de calitate”.
”Sunt sigur că asemenea activități ne dezvoltă și mai mult, am văzut un pic ”cu ce se
mănâncă această bucătărie”, așa încât aș dori să-mi desfășor stagiul de practică anume într-o
judecătorie de sector”, a subliniat Iulian Garbuz, student în anul II.
”Mi-a plăcut foarte mult această vizită de studiu. Nu am mai fost niciodată într-o
judecătorie, iar acum am conștientizat cât de responsabilă este activitatea unui judecător. La fel,
asistând la ședința de judecată, am înțeles mai bine unele aspecte, am văzut care este rolul
fiecărui participant în proces. Mulțumim organizatorilor pentru oportunitatea oferită”, a
concluzionat Ecaterina Popșoi, studentă în anul II.
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Cu siguranță, astfel de vizite de studiu, în cadrul instanțelor de judecată, sunt benefice, or,
studenții sunt inițiați în activitățile extracurriculare care țin nemijlocit de domeniul studiat, îi
motivează să se implice activ și să studieze asiduu.
III. 02.11.2016 - Masă rotundă „Rolul criminalisticii în consolidarea ordinii de drept”
La ASEM, a fost desfășurată o masă rotundă cu genericul ”Rolul criminalisticii în
consolidarea ordinii de drept”, la care au participat studenții anului III, specialitatea Drept,
facultatea de Economie Generală și Drept a ASEM. Aceștia s-au implicat activ și au abordat o
serie de tematici din domeniul criminalisticii, cum ar fi: “Psihologia infractorului”, ”Modalități
tehnico-științifice de depistare a comportamentului simulat”, “Particularitățile urmelor de sânge
în criminalistică”, ”Tehnici de investigare a persoanei după semnalmentele exterioare”, ”Tehnici
de laborator destinate investigațiilor criminalistice” ș.a.
Studenții au răspuns cu plăcere la provocarea catedrei Drept Public, în persoana
profesorilor Ion Cauș și Alina Codreanu, prezentând comunicări utile, prin care au accentuat
rolul primordial pe care îl are criminalistica în consolidarea ordinii de drept. După expunerea
comunicărilor, a urmat o sesiune de întrebări-răspunsuri tematice, la care studenții au dat dovadă
de inteligență, agerime și promptitudine.
Spre final, au fost desemnate 3 lucrări cele mai captivante și bine-documentate, autorii
fiind premiați cu câte un cod de procedură penală, iar toți ceilalți participanți au primit certificate
de participare, mici cadouri și câte o medalie de … ciocolată.
”Ne bucurăm că studenții se implică tot mai activ în diverse activități extracurriculare, că
sunt interesați să cunoască lucruri noi, să prezinte informații suplimentare în diferite forme
interesante, că sunt curioși în dezbateri și știu să-și argumenteze punctul de vedere propriu”, a
menționat Ion Cauș, lect. univ. ”Criminalistica este o disciplină fundamentală în formarea unui
viitor jurist, iată de ce ne-am gândit că ar fi bine să fie promovată tot mai mult, prin diverse
activități, iar această masă rotundă a consolidat și mai mult capacitățile și interesul
participanților”, a concluzionat Alina Codreanu, lect. univ.
Margareta Morari, studentă, gr. D-141: “Activitatea a reprezentat o frumoasă oportunitate
de a ne afirma și de a acumula informații utile cu privire la domeniul criminalisticii”.
Olga Saulenco, studentă, gr. D-144: “Mulțumim mult organizatorilor pentru acest
eveniment frumos și sperăm că pe viitor, se vor mai organiza așa gen de activități utile”.
Atât studenții, cât și organizatorii au rămas mulțumiți de evenimentul petrecut și au
încurajat studenții să se manifeste activ la așa gen de evenimente și în continuare.
IV. 09.12.16 - Masă rotundă dedicată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului cu
genericul: Realizarea drepturilor omului şi ameninţările la adresa societăţii
contemporane (delegată din partea Catedrei Drept Public, Alina Codreanu, lect. univ.,drd.,
împreună cu 5 studenţi, anul II, specialitatea Drept, ASEM).
V. 12.12.2016 – Conferinţă Studenţească Interuniversitară la Criminologie cu genericul
"Criminalitatea în Republica Moldova: probleme actuale şi căi de soluţionare" (delegată din
partea Catedrei Drept Public, Alina Codreanu, lect. univ.,drd., împreună cu 6 studente, anul III
specialitatea Drept, ASEM).
VI. 10.02.2017 – Masă rotundă ”Importanţa teoretico-practică a impozitelor în contextul
realizării politicii financiar-fiscale la etapa actuală”
La 10 februarie curent, a avut loc o masă rotundă cu tematica ”Importanţa teoreticopractică a impozitelor în contextul realizării politicii financiar-fiscale la etapa actuală”. Invitata
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evenimentului a fost Olga Golban, şef Direcţie metodologia impozitelor directe şi impozitare
internaţională din cadrul Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova.
Masteranzii anului I ai programului drept financiar-fiscal, drept şi proceduri vamale, ai
Şcolii Masterale de Excelenţă în Economie şi Business a ASEM, au fost interesaţi de subiectele
propuse, de noile modificări ale politicii fiscale pentru anul 2017 ce vizează anumite
reglementări fiscale, intrate în vigoare de la 1 ianuarie a anului curent.
Astfel, au fost puse în discuţie şi dezbateri noile modificări cu privire la aplicarea
metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil, controlul fiscal al persoanelor fizice. La
fel, s-a discutat despre modul de impozitare a persoanelor ce practică activitate independentă,
ceea ce reprezintă o noutate a cadrului juridic fiscal, impunând anumite cerinţe obligatorii cum ar
fi maşina de casă şi control, achitarea unui impozit de nu mai puţin de 3000 lei/an etc. Cei
prezenţi au fost interesaţi să afle mai multe şi despre creşterea de capital, despre modificările cu
referire la procedura bunurilor evaluate, donaţii, sistemul deducerilor la impozitul pe venit,
cadrul legal al estimării venitului persoanelor fizice ş.a.
Masa rotundă s-a desfăşurat graţie acordului de colaborare între Catedra Drept Public a
Academiei de Studii Economice a Moldovei, în persoana şefului de catedră, Alexandru
Armeanic, dr., conf. univ. şi Serviciul Fiscal de Stat, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat care
prevede mai multe activităţi teoretico-practice, pe parcursul anului 2017.
VII. 06.04.2017 – Workshop „Cum să-ţi exprimi corect opinia prin intermediul massmedia”, organizat de Consiliul Studenţesc al facultăţii „Economie Generală şi Drept”, serviciul
Marketing şi Relaţii cu Publicul al ASEM în colaborare cu Cercul ştiinţific „Sub litteras legis”
(responsabil – Alina Codreanu, lect.univ., drd.) şi Catedra Drept Public a ASEM.
VIII 29.05.2017 - Masă rotundă „Noile tendinţe în dezvoltarea doctrinei
constituționale”, organizată de Curtea Constituţională a Republicii Moldova şi Şcoala Doctorală
în Drept, Ştiinţe Politice, Administrative ASEM şi USPEEE, din partea catedrei Drept Public, a
fost delegată doctoranda Alina Codreanu, lect.univ.
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 14.
Tabelul 14. Totalurile activității secțiunilor conferinței științifice studențești în cadrul
facultății „Economie generală și Drept”
Indicatorii
Rezultatele pe catedre
Total

Numărul studenţilorparticipanţi (înregistrați)
Numărul de comunicări
programate
Numărul de comunicări
susținute din cele
programate

Teorie
Management
economică
social
și Politici
economice
64
30

Drept
privat

Drept
public

22

15

131

52

29

20

15

116

42

25

20

13

100
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Numărul de comunicări
suplimentare
Numărul studenţilor
premiaţi (locurile I-II,
menţiune)
Numărul lucrărilor
recomandate spre
publicare

2

1

11

10

10

10

4

7

5

4

30

5

4

30

De asemenea, pe parcursul anului universitar 2015-2016 a continuat organizarea unui
ciclu de întâlniri cu genericul: „SĂ NE CUNOAȘTEM PERSONALITĂȚILE”. În anul 2016
– 2017 a avut loc o întâlnire de acest gen la care a participat:
1. Volcinschi Victor, Prof. univ. dr. Universitatea de Stat din Moldova.
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.
Facultatea Contabilitate
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 (tabelul 15), seminare, ateliere de lucru cu
invitați din diferite medii (tabelul 16) , conferințe (tabelul 17), diverse concursuri și ceremonii
festive (tabelul 18).
Tabelul 15. Sesiuni de informare
în anul de studii 2016-2017
Data

Denumirea evenimentului

Informarea despre colectarea datelor
pentru studiu internațional derulat
05.10.16
periodic de Organizația Mondiala a
Sănătății în țările europene
25.10.16

Planul Seminarelor privind Legea și
Politica Concurențială pentru ASEM

Organizatori

Studenți
implicați

Decanatul Facultății
Contabilitate la inițiativa
Neovita

Anul I,
Anul II,
Anul III

Europeanprofiles

Anul I,
Anul II,
Anul III

Bursa Moore Stephens
Până
Câștigători:
07.11.16 Zagrevschi Stanislav, anul III
Maria Șochichiu, an. III,

ASEM,
Anul II,
Compania Moore Stephens
Anul III
KSC

Information Day Erasmus+
Programul Uniunii Europene pentru
26.10.16
Educație, Formare, Tineret și Sport
2014 - 2020

ASEM,
Oficiului Național
Erasmus+ în Moldova

Anul I,
Anul II,
Anul III

Prezentare amplă a ofertei academice
07.11.16 disponibilă tinerilor din Republica
Moldova

ASEM,
Colegiul Europei

Anul I,
Anul II,
Anul III
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9Turul berii la EFES Vitanta Moldova
11.11.16 Brewery

Centrul de Ghidare în
Carieră al ASEM,
EFES Vitanta Moldova
Brewery

Anul I,
Anul II,
Anul III

Până
Programului de Stagii lansat de Banca
15.12.16 Comercială Română Chişinău SA

Banca Comercială
Română Chişinău SA

Anul III

Până
Burse de Merit 2016 – pentru cei mai
20.12.16 buni studenţi ai ţării

Până
Concurs „Cea mai bună idee
05.12.16 inovațională”

Până
„Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia
20.01.17 2016

03.03.17 Noaptea cărților deschise
13.04.17

Junior Audit Consultant în cadrul
Departamentului de Audit

Consiliului Rectorilor din
Republica Moldova,
BC Moldova Agroindbank
SA,
Orange Moldova
Agenția pentru Inovare și
Transfer Tehnologic,
Academia de Științe a
Moldovei,
Agenția de Stat pentru
Proporietatea Intelectuală
Centrul de Informaţii
Universitare,
BC “Moldova
Agroindbank” SA,
Ministerul Educaţiei,
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei din RM

Ernst & Young Moldova

Anul II,
Anul III

13.05.17 Posture vacante

AYIRIA SRL

Oportunități de carieră la companii din
22.05.17 Germania și Austria întâlnire
informativă
26.05.17 Prezentarea Programului “Elite
Graduate”

Anul I

Anul I,
Anul II,
Anul III

BC “Eurocreditbank”
S.A.

17.05.17 Ofertă de angajare

Anul I,
Anul II,
Anul III

Editura CARTIER

05.05.17 Şcolarizarea pentru postul de Casier

Până
Școala de vară a limbii și culturii
15.05.17 slovace Studia Academica Slovacă

Anul II,
Anul III

Ministry of Education,
Science, Research and
Sport of the Slovak
Republic
Compania de Audit
OptimAudit S.R.L

Anul II,
Anul III
Anul II,
Anul III
Anul I,
Anul II,
Anul III
Anul III

Centrul de ghidare în
carieră ASEM

Anul II,
Anul III

Victoriabank SA

Anul III
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Până
Concurs „Cea mai bună idee
31.05.17 inovațională”

Agenția pentru Inovare și
Transfer Tehnologic,
Academia de Științe a
Moldovei,
Agenția de Stat pentru
Proporietatea Intelectuală

Anul I,
Anul II,
Anul III

Tabelul 16. Seminare cu invitați din diferite medii
Data

06.09.16

26-28. 09.16

10.10.16

Denumirea evenimentului
Acordarea asistenței medicale acordarea primului ajutor
medical în diferite situații,
adresările la medic si
documentele necesare
Serviciile bibliotecii științifice
ASEM – nomenclatorul
serviciilor, spațiile, graficul de
lucru, manualele, etc.
ACCA:
oportunitățile oferite de ACCA,
platforma on-line de studii,
manualele digitale, etc

21.10.2016

Cum pot cuceri oamenii de
afaceri lumea prin discurs?

Octombrie
2016

Atelier de lucru „Efectul unei
prezentări de succes”.
Studenţilor le-au fost prezentate
momentele esenţiale pe care
trebuie să le i-a în considerare la
pregătirea unei comunicări,
discurs: vestimentaţia, audienţa,
localul etc. De asemenea, a fost
scos în relief modul de elaborare
a unei prezentări reuşite PowerPoint.

22.11.16

30.11.16

Orașul meu protejat:
Seminarul practic: Introducere în
Practica Profesională de Control
Intern – aprofundarea
cunoștințelor în domeniul
auditului intern și promovarea
profesiei de auditor intern

Organizatori

Studenți
implicați

Decanatul Facultății
Contabilitate la inițiativa
Centrului medical
Prosano

Anul I

Decanatul Facultății
Contabilitate în
parteneriat cu Biblioteca
ASEM

Anul I

Facultatea Contabilitate
în parteneriat cu
ACCA

Anul II,
Anul III

Cercul Științific
Studențesc sub egida
conf. univ. Mihaila
Svetlana
invitat special Vera
Nastasiu

Toți doritorii
(au participat
peste 200
persoane)

Cercul Științific
Studențesc sub egida
lectorului Caramen Stela

Membrii
Cercului
Științific,
studenții
anului II și III

Reprezentanții
programului social
„Orașul meu protejat”

Anul I,
Anul II,
Anul III

Facultatea Contabilitate,
Facultatea Finanțe,
Institutul Național de
Control Intern România

Anul II
Anul III
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20.02.17

Workshop-ul cu genericul:
„Conformarea voluntară a
contribuabililor și decalajul
fiscal”

Facultatea de
Contabilitate, ASEM
Cercurile științifice
studențești
Serviciul Fiscal de Stat

Anul II,
Anul III

27.02.17

Seminar: Proceduri și tehnici
specifice auditului extern –
dezvoltarea abilităților practce
specifice auditului extern.
Situații reale și Povești de
succes al auditorilor financiari.

Facultatea Contabilitate
ASEM,
Deloitte România

Anul III

Martie 2017

Atelier de lucru tema „Cum să
elaborez corect proiectul la
contabilitate?”

Cercul Științific
Studențesc sub egida
lectorului Caramen Stela

Anul II de
studii

Tabelul 17. Conferințe științifice și practice pentru studenți

05-06.
04.17

5.

6.

Conferința de Taxe

28.04.2017

4.

Conferința on-line cu genericul:
Provocările contabilității în viziunea
tinerilor cercetători: Conf. ştiin.
internaţ., 17 martie 2017
Conferința ştiințifică internaţională cu
genericul: Contabilitatea și profesia
contabilă în era provocărilor, 5-6
aprilie 2017

Sesiune de comunicări științifice
pentru doctoranzi la specilitatea
522.02. Cntabilitate, audit, analiză
economică

28.04.17

3.

Denumirea evenimentului

Sesiune de comunicări științifice
pentru studenții de la Contabilitate
Secțiunea „Contabilitatea şi auditul în
contextul integrării europene”

28.04.2017

2.

1011.04.1
7

1.

Data
17.03.17

Nr
d/o

Sesiune de comunicări științifice
pentru studenți
Secţiunea „Contabilitatea și analiza
economică: situația actuală și direcții
de dezvoltare”

Organizatori
Facultatea de
Contabilitate, ASEM,
catedra de CAE

Studenți
implicați
Anul II,
Anul III,
Mastranzi,
Doctoranzi

Facultatea de
Contabilitate, ASEM,
catedra de CAE

Studenții au
fost voluntari

Decanat facultatea
Contabilitate;
Delotte România
Școala Doctorală,
Catedra „Contabilitate
și audit”, moderator
Grabarovschi Ludmila,
Drd. Maia Grâu
Moderatori:
Cuşmăunsă Rodica, dr.,
conf.univ.
Caraman Stela, lect.sup.
Secretar
Primblas
Daniel, gr. Con-151
Preşedinte:
Mihaila Svetlana,
dr.,conf.univ.
Membri: Bajan Maia,
dr., conf.univ.; Chirilov
Nelea, dr., conf.univ.
Secretar: Savin Ana, FB
-145, anul III

Anul I,
Anul II,
Anul III
Studenții
Ciclului III de
studii. Doctorat
Preponderent
studenții anilor
II și III,
27 participanți
cu comunicări

Preponderent
studenții anilor
II și III,
42 participanți
cu comunicări
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27-28
05.17

Nr
d/o

Data

Tabelul 18. Concursuri
Denumirea
Organizatori
evenimentului
Bursa Moore Stephens

1.

Până 07.11.16

Facultatea de
Contabilitate, ASEM,
catedra de CAE, Cercul
științific studențesc de
Analiză EconomicoFinanciară a Entităților

Conferinţă ştiinţifică Internaţională
,,Analiza Economico-Financiară în
contextul raportării integrate:
paradigme educaţionale şi provocări
profesionale”, 27-28 mai, 2017

7.

ASEM,
Câștigători:
Compania Moore
Zagrevschi Stanislav,
Stephens KSC
anul III
Maria Șochichiu, an. III,

Cadrele
didactice
Anul III

Studenți implicați

Anul II,
Anul III
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3. 11.16

2.

Concurs cu genericul:
Investigarea
metodologiei și practicii
de analiză a stabilității
financiare la nivel de
ramură
Studenții au avut
misiunea de a analiza
situația din punct de
vedere al stabilității
financiare la circa 8-10
entități românești pentru
o perioada de 8 ani.

Facultatea de
Contabilitate,
ASEM Cercul de
Analiză
EconomicoFinanciară a
Entităților,
Serviciul Fiscal
de Stat,
ÎS Fisc Serv
inform
Publicația
periodică
Monitorul fiscal
fisc.md

Anul III de studii, 3 echpe
La această ședință au fost
invitați atât cadre didactice din
RM și România, cât şi specialiști
din firme: Pelin Andrei, dr.,
conf. univ., Universitatea de
Vest din Timișoara; Balanuță
Vladimir, dr., conf. univ.,
ASEM; Artur Vîrtosu, director
financiar al companiei „EFESVITANTA”, deținător al
certificatului ACCA, elaborator
al proiectului noii Legi a
contabilității; Slobodeanu
Svetlana, dr., auditor, contabil
certificat internațional CIPA.

13.11.16

6.

06.12.2016

Cel mai bun student al
ASEM

Concurs „Contabilitatea
în versuri”

7.

15.12.2016

5.

Bobocică – Bursuc
Elena, gr. CON-162 și
în rolul de Bobocel –
Poparcea Sandu, gr.
CON-163, clasindu-se
in clasment pe locul II.

Concurs „Fă un pas mai
aproape de
contabilitate”

8.

Până 20.12.16

4.

17.11.
16

Balul Bobocilor

Burse de Merit 2016 –
pentru cei mai buni
studenţi ai ţării

Sindicate ASEM

ASEM
Invitat special
Mancaș M.,
organizat de
Lazari L., Bajan
M., Gudima G.
sub egida
Cercului
Studențesc
organizat de
Bădicu G. și
Mihaila S.,
Implicați Lazari
L., Bajan M.
Sub egida
Cercului Științific
Studențesc
Consiliului
Rectorilor din
Republica
Moldova,
BC Moldova
Agroindbank SA,
Orange Moldova

Anul I,

Anul II,
Anul III

implicați studenți de la diferite
facultăți (prezentate aproximativ
12 poiezii)

Trei echipe ș susținătorii

Anul II,
Anul III
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9.

Până 05.12.16

Concurs „Cea mai bună
idee inovațională”

10.

Până 20.01.17

„Burse pentru Viitorul
Tău!”, ediţia 2016

Agenția pentru
Inovare și
Transfer
Tehnologic,
Academia de
Științe a
Moldovei,
Agenția de Stat
pentru
Proporietatea
Intelectuală
Centrul de
Informaţii
Universitare,
BC “Moldova
Agroindbank”
SA, Ministerul
Educaţiei,
Ministerul
Muncii, Protecţiei
Sociale şi
Familiei din RM

Anul I,
Anul II,
Anul III

Anul I

12.

24.03.17

13.

Până
31.03.17

11.

16.02.17

Valentine’s Day
Bujor Doina – gr. CON
161 și Toma Cristian,
gr. CON 161, ocupând
în clasament locul II.

Sindicate ASEM

Facultatea de
Contabilitate,
Concurs cu genericul:
ASEM Cercul
„Radiografia economiei
științific
Republicii Moldova prin
studențesc de
prisma administrării
Analiză
fiscale. Studii de analiză
Economicoeconomico-financiară”.
Financiară a
Parteneri ai acestui
Entităților,
concurs au fost:
Serviciul Fiscal
Serviciul Fiscal de Stat,
de Stat,
Î.S. „Fiscservinform”,
ÎS Fisc Serv
Publicația periodică
inform
"Monitorul Fiscal
Publicația
FISC.MD", BC
periodică
„EuroCreditBank” SA
Monitorul fiscal
fisc.md
Miss-ASEM

Anul I,
Anul II,
Anul III

Anul III, 3 echipe
Rezultatele concursului au fost
anunțate de un juriu creat din
reprezentanți ai SFS, FSI și PP
Monitorul Fiscal ,,FISC.MD” și
ASEM, învingătorilor fiindu-le
înmânate diplome și cadouri.

Anul I,
Senatul
Anul II,
Studențesc ASEM
Anul III
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15.

Până
20.03.17

14.

Bursa ACCA
Câștigători 10 studenți
de la anul III de studii

Accelerate,
ACCA

Anul III

Universiada ASEM
2016

Studenții facultății „Contabilitate” au participat activ în cadrul concursului
UNIVERSIADA ASEM 2016, organizat de catedra de Educație Fizică și Sport, unde au avut
posibilitatea să-și testeze forța fizică și spiritul de competiție. Ca și în anii precedenți, sportivii au
concurat în cadrul a zece probe: volei fete, volei băieţi, tenis fete, tenis băieţi, dame, badminton,
atletism B, atletism F, baschet și șah. Facultatea „Contabilitate” a obținut LOCUL 2 în
clasamentul general, fiind cei mai buni la proba de badminton (locul I - Ion Brașoveanu, Cristina
Curcenco), tenis de masă între fete (locul I - (Ana Troian, Mihaela Radu), tenis de masă între
băieți (locul II - (Igor Silivestru, Sergiu Vasilache), proba de șah (locul III).
Cutremur de 8 grade pe scara Riichter cu epicentrul la ASEM – o simulare a unui
cutremur și o testare a competențelor de reacționare la această încercare. S-a întâmplat pe 24
martie. La ora 9:15, în incinta ASEM a fost declanșată alarma. Toți studenții și colaboratorii au
fost evacuați, iar membrii Catedrei militare au simulat mai multe situații corespunzătoare
calamităților. Au fost răniți, cărora li s-a acordat primul ajutor. Nimeni nu a avut de suferit.
Instructajul a decurs cu succes.
Cercul Ştiinţiﬁ Studenţesc „Contabilitate” din cadrul catedrei „Contabilitate şi audit” pe 7
aprilie 2016 a organizat un eveniment cochet dedicat Jubileului de 25 ani de activitate a ASEM,
precum şi Zilei profesionale a Contabilului, care a fost marcată la 4 aprilie 2016. Într-o ambianţă
degajată şi binevoitoare, adunaţi în jurul unei mese rotunde, deopotrivă, reprezentanţi ai profesiei
contabile, contabili-practicieni, cadre didactice şi studenţi, s-a discutat despre provocările actuale
ale profesiei contabile, dar şi despre posibilităţile viitoare ale acesteia. O priza aparte la studenţi
au avut mesajele relevante aduse de către invitaţii speciali ai evenimentului – Marina Şelaru,
director executiv al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti, Georgeta Rusu-Covaliov
– director general SRL „Tiramisa”, Rodica Dani – contabil-şef al ÎCS „Geoschip Company”.

Cercurile Științifice Studențești.
În cadrul catedrelor activează foarte activ trei cercuri științifice, două din ele la catedra
„Contabilitate și analiza economică” și unul la catedra „Contabilitate și audit”.
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Cercul Științific Studențesc „Contabilitate” din cadrul catedrei „Contabilitate și
audit”. În anul univ. 2016-2017 din componenţa Cercului ştiinţific au făcut parte 15 membri, în
special studenţi ai anului II de studii. Începând cu semestrul II au fost antrenaţi şi studenţi ai
anului I. Au fost desfăşurate 5 şedinţe. În cadrul acestor şedinţe au fost prezentate 7 comunicări
ştiinţifice: Contabilitatea subvenţiilor; Particularităţile contabilităţii în cazinouri; Calculaţia
costului în agricultură, etc. În cadrul unei şedinţe a Cercului a fost organizat un atelier de lucru
cu tematica „Efectul unei prezentări de succes”. Studenţilor le-au fost prezentate momentele
esenţiale pe care trebuie să le i-a în considerare la pregătirea unei comunicări, discurs:
vestimentaţia, audienţa, localul etc. De asemenea, a fost scos în relief modul de elaborare a unei
prezentări reuşite Power-Point.
Cercul Științific Studențesc „Contabilitate” din cadrul catedrei „Contabilitate și
analiză economică”. La prima ședință a catedrei de contabilitate și analiză economică s-a
propus să se petreacă șase ședințe ale cercului unde să fie implicați toți profesorii catedrei în
calitate de organizatori și promotori. Pentru anul 2016 - 2017 în cadrul Cercului ştiinţific
studenţesc „Contabilitate”, sunt antrenați studenți de la diferite facultăți. Au fost petrecute 5
ședințe cu conținut științific (se prezintă tematica în poza ce urmează) și 4 ședințe speciale, cu
concursuri (prezentate în lista activităților extracuriculare ale studenților).
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Cercul Științific Studențesc „Analiza economico-financiară” din cadrul catedrei
„Contabilitate și analiză economică”. În perioada: septembrie 2016 - mai 2017 au avut 8
ședințe ale Cercului Ştiinţific Studențesc „AEF”.

Pe 13 decembrie 2016 s-a desfășurat cea de-a 5-a ședință, care a constat într-o vizită la
entitatea ÎM ”Fabrica de brânzeturi din Soroca” SA. Această vizită a fost concepută ca un mijloc
consultativ, practic și aplicativ, având drept scop amplificarea durabilității cunoștințelor teoretice
și practice din domeniul analizei economico-financiare.
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Cercetarea ştiinţifică desfăşurată de către studenţi în cadrul Cercurilor Ştiinţifice ale
catedrei de CAE a avut ca rezultat participarea acestora la Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor
Cercetători petrecut pe 28-29 aprilie 2017, unde au fost organizată o secţiune din 58 participanți
cu 43 de rapoarte, din care în domeniul contabilității – 33 comunicări și în domeniul analizei
economice – 10 prezentări.
Așteptări în activitatea Cercurilor Științifice Studențești:
 Susținerea și stimularea studenților pentru a se implica mai activ în activitățile cercului;
 Promovarea activității cercului de către profesori;
 Fonduri de premiere pentru edițiile speciale ale cercurilor;
 Susținerea studenților din partea conducerii ASEM, în implicarea manifestărilor
internaționale.
Facultatea Finanțe
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.,
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Zilele Carierei la ASEM, Târgul de Cariere. De asemenea, au încurajat şi mobilizat
studenţii să participe la diverse activităţi extracurriculare (concursuri, mese rotunde,
conferinţe etc.), organizate de catedră, ASEM şi alte instituţii, au recomandat continuarea
studiilor la ciclul II (Masterat).
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. 74 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 – 67 de burse (inclusiv 7 burse sociale);
Semestrul II - 71 burse (inclusiv 7 burse sociale);
 Bursa „Paul Bran” a Senatului ASEM – 1 bursa.
 Bursa de Merit – 2 burse.
Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti
În anul universitar 2016-2017 catedrele au organizat 30 manifestări în cadrul cercurilor
ştiinţifice studenţeşti.
Catedra Finanţe şi Asigurări
1. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Iniţierea în activitatea bibliotecii ASEM”,
septembrie 2016;
2. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc ”Rolul activităţii de intermediere în cadrul sectorului
naţional de asigurări”, octombrie 2016;
3. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc ”Actualitatea impunerii veniturilor persoanelor fizice
din RM”, decembrie 2016;
4. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc ”Finanţarea micului business în Republica Moldova”,
februarie 2017;
5. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc ”Îndrumări privind elaborarea tezelor de licenţă şi de
master”, martie 2017;
6. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc ”Instruirea actuarilor – o necesitate a sectorului
national de asigurări”, aprilie 2017;
7. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc ”Современное направления реформирования
налоговой системы РМ.”, mai 2017;
În cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători 28 studenți coordonaţi de
colaboratorii catedrei Finanţe şi Asigurări au prezentat comunicări.

1.

2.
3.

Catedra Investiţii şi Pieţe de Capital
Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc”Методики сбора, изучения, обработки
и
представления информации при исследовании экономических процессов на рынке
капитала”, octombrie 2016;
Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Исследование эмиссионных операций как
инструментов развития рынка капитала в Республике Молдова”, noiembrie 2016;
Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Particularităţile determinării preţurilor în unele
ramuri ale economiei naţionale din Republica Moldova”, noiembrie 2016;
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Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Исследование операций хеджирования как
инструментов развития рынка капитала в Республике Молдова”, noiembrie 2016;
5. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Исследование биржевых операций и их
особенностей на рынке капитала Республики Молдова”, noiembrie 2016;
6. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Особенности формирования цен на различные
товары и услуги в Республике Молдова”, decembrie 2016;
7. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Modern capital market: particularities of
development and financial risk management possibilities (international experience and
practice of the Republic of Moldova”, decembrie 2016.
În cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători au fost prezentate 15 comunicări
ale studenţilor coordonaţi de colaboratorii catedrei Investiţii şi Pieţe de Capital.
4.

Catedra Bănci şi Activitate Bancară
Şedinţe ale cercului ştiinţific studenţesc „Tinerii monetarişti”, 5 şedinţe pe parcursul
anului universitar:
 Dezvoltarea sistemului bancar internațional sub incidența crizelor financiare
internaționale, octombrie 2016;
 Dezvoltarea sectorului de microfinanțare în Republica Moldova: limite și perspective,
noiembrie 2016;
 Asigurarea securității băncii în condițiile dezvoltării sistemelor informaționale, februarie
2017;
 Sistemul bancar al Republicii Moldova: provocări în implementarea Basel III, martie
2017;
 Îmbunătățirea accesul Întreprinderilor Mici și Mijlocii la creditarea bancară, mai 2017.
În cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători au fost prezentate 24 comunicări
ale studenţilor coordonaţi de colaboratorii catedrei Bănci şi Activitate Bancară.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Catedra Limbi Moderne Aplicate
Şedinţă de familiarizare ”Planul de activitate, obligaţiile şi avantajele implicării în
activitatea cercului știinţific studenţesc”, septembrie 2016;
Conferința “Sunt student la ASEM şi nu regret”, octombrie 2016;
Dezbateri ,,Impactul culturii asupra tinerilor”, noiembrie 2016;
Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc ,,Personalităţi marcante ale tuturor timpurilor”,
februarie 2017;
Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc ”Cercetarea științifică, forme, metode și tehnici de
investigație științifică, factorii care determină validitatea unei creații ștințifice”, martie
2017;
Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc ”Mâine sunt economist. Ce fac rămân sau plec?”, mai
2017.

Examinarea activităţii cercurilor ştiinţifice studenţeşti ale catedrelor a fost realizată în
cadrul şedinţei Consiliului Facultăţii Finanţe, P-V nr. 9 din 25 mai 2017.
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Facultatea Relații Economice Internaționale
 În cadrul catedrei GEDG activează trei cercuri studenţeşti:
a. Cercul studenţesc ”Logos”, coordonator conf. univ. Galina Ţurcan - 4 ședințe pe parcursul
semestrului I.
b. Cercul studenţesc Государство: эволюция экономических подходов и современное
видение (gr. Con 165, FB 166) - 4 ședințe pe parcursul semestrului II. coordonator prof.
univ. Olga Sorocean
c. Clubul de Dezbateri Ştiinţifice Studenţeşti ”Modul economic de gândire”, coordonator
conf. univ. E. Benea-Popuşoi.
În lunile martie-aprilie 2017, s-a desfășurat sezonul de primăvară 2017 al activității Clubului
de Dezbateri Știinţifice Studenţești “Modul Economic de Gândire”. Confirmând tradiția, și în
acest sezon, ședințele – atât prezentările, cât și dezbaterile propriu-zise, au avut loc în limba
engleză, implicând de fiecare dată circa 40 de studenți din grupele anglofone ale facultăților REI
și Finanțe, ASEM.
Astfel, ședința din data de 27 martie, a avut drept temă a zilei “Modern-day slavery: to
what extent world nations are prone to accept it” / ”Sclavia modernă: în ce măsură acceptată de
țările lumii”. Cele două studente-prezentatoare Tarai Mirabela din grupa EMREI 155 și Ceban
Mihaela din grupa EMREI 161 au evidențiat tipurile de sclavie modernă, factorii determinanți ai
acestora, implicațiile la nivel individual, național și internațional.
Întrunirea din data de 3 aprilie, cu genericul ”USA and Russia hegemonies: comparative
approach of their strategies and implications for Republic of Moldova” / ”Hegemonia S.U.A. și
hegemonia Rusiei: abordare comparativă a strategiilor și implicații pentru Republica Moldova”,
a avut în calitate de prezentatori pe Sergiu Panainte (gr. EMREI 157) și Dmitrii Guranda (gr.
EMREI 161). Studenții au accentuat în antiteză atât cauzele și instrumentele celor două
hegemonii, cât și tangențele politice ale SUA și Rusiei.
Ultima ședință a sezonului 2017 a vizat două teme deosebit de actuale. Prima temă de
interes pentru audiența largă – ”How social media affects loneliness and development of
personality across ages” / ”Cum afectează rețelele media de socializare singurătatea și
dezvoltarea personalității la diferite vârste” a fost pregatită de Jeleva Anastasia (gr. EMREI 154)
și Garabagiu Valeria (gr.
EMREI 157). Cu a doua
temă – ”Challenges of
immigration
for
the
European
Union
countries” / ”Provocările
imigrării pentru țările
Uniunii Europene” a venit
Johannes
Norqvist,
studentul internațional de
la facultatea REI, originar
din
Suedia,
care
a
sensibilizat
audiența
asupra
datelor
și
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abordărilor prezentate.
În data de 20 martie 2017 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 TransEuropean „Free Market Road Show 2016 - ”The World after Brexit and Trump” / ”Lumea
după Brexit și Trump”” ediţia a zecea, iniţiativă promovată de Austrian Economics Center
(Centrul Austriac de Cercetări Economice) cu suportul Fundaţiei Friedrich Naumann Stiftung.
Orașul Chişinău în anul 2017 a fost a doua capitală care a găzduit evenimentul ce s-a desfăşurat
și în alte 44 de metropole ale Europei printre care Berlin, Paris, Londra, Varşovia ş. a. Forul are
menirea de a promova valorile economiei de piaţă liberaliste şi reprezintă cel mai important
eveniment anual de popularizare pentru reprezentanţii curentului Liberalismul economic,
eveniment care se desfăşoară cu regularitate, începând din anul 2008. Academia de Studii
Economice a Moldovei a fost gazdă ospitalieră pentru al treilea an consecutiv de la lansarea
turului 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 2 articole ce vizează activitatea
Clubului „MEG”:
- Forul Economic Internaţional ”Free Market Road Show 2017” la ASEM, cu mesajul
Libertăţii Economice în Republica Moldova, NR. 5-6 (287-288), mai 2017:
http://ase.md/publicatii/curierul-economic.html ce_5_6_2017.pdf
- „Clubul de Dezbateri Ştiinţifice Studenţeşti “Modul Economic de Gândire”: realizările
sezonului
de
Primăvară
2017”,
NR.
5-6
(287-288),
mai
2017:
http://ase.md/publicatii/curierul-economic.html ce_5_6_2017.pdf
O activitate importantă constituie pregătirea studenţilor pentru Simpozionul ştiinţific
anual al tinerilor cercetători. În a. u. 2016-2017 acest simpozion s-a petrecut în perioada 28-29
aprilie 2017. Plenara a inclus şi comunicarea studenţilor-membri ai Clubului de Dezbateri
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Ştiinţifice Studenţeşti ”Modul economic de gândire”: “The Harsh Way towards Mature
Democracy”, Platon Cătălina și Spivacenco Doina (stud. gr. EMREI-153), coordonator E.
Benea-Popuşoi, dr., conf.
La sectiunea catedrei GEDG ”Gândire economică, studii filosofice şi geodemografice” au
participat 25 de studenţi şi au fost prezentate 20 de comunicări, inclusiv 5 comunicări în
limba engleză. Juriul a activat în următoarea componenţă: G. Ţurcan, dr., conf. univ., C.
Munteanu, dr., lector universitar, C. Platon, stud. gr. EMREI-153, D. Spivacenco, stud. gr.
EMREI-153. Printre multiple comunicări impresionante, s-au evidenţiat Brecico Alexandru (gr.
EMREI 151), Ignatov Augustin (gr. EMREI 142), Jeleva Anastasia (gr. EMREI 154) și
Garabagiu Valeria (gr. EMREI 157), Țurcan Eugenia (gr. FB-162), Johannes Norqvist, (gr.
EMREI-153), Tarai Mirabela (gr. EMREI-155) și Ceban Mihaela (gr. EMREI-161).
1. Euroclub ASEM coordonator POPA M. Activitatile organizate in anul 2016-2017 sunt:

21 FEBRUARIE 2017. Lecție publică „Relațiile comerciale și investiționale UE – RM,
in contextual actual”. Oaspete de onoare a evenimentului a fost reprezentantul Delegației
Uniunii Europene în Republica Moldova, Vasile Plămădeala, Ofiter de Comert. Sala Paul
Bran, ASEM

2 FEBRUARIE 2017. Activitate interactivă: Rolul grupărilor integraționiste în economia
mondială. Participarea Republicii Moldova în procesele integraniste regionale. Sala 404
F

2 MARTIE 2017. Vizită de informare și documentare la sediul ONU în RM în contextul
aniversării a celei de-a 25 aniversări de aderare a Republicii Moldova la Națiunile Unite.

14 APRILIE 2017. Seminar teoretico-practic de prezentare a metodelor de cercetare și
calcul al Indicelui Dezvoltării Umane. Raportor domnul Dorin Vaculovsch, expert
PNUD Moldova.

8 – 13 MAI 2017. Zilele Europei la ASEM – Masă rotundă, Concurs de esee, Concurs
postere, Concurs EURO CAFE

13 MAI 2017. Lecție publică cu genericul : Relațiile economice ale Republicii Moldova
cu Uniunea Europeană în conjunctură actuală. Invitat special Dionis Cenușă, Energy
Security Program Director la Expert-Grup. 606 F
Filiera francofonă, responsabil L.Dodu-Gugea activitatile organizate in anul 2016-2017 sunt:
 Fevrier 2017 - Implication des étudiants du REI dans la campagne de la promotion du
rôle des Filières Francophones dans les lycées du pays.
 Mars 2017 – Organisation d'un événiment "La decouverte de la diversité et de la richesse
de la Francophonie", le groupe REI – 151
 Avril 2017 - Organisation d'une visite à une entreprise avec le capital français en dehors
du Chișinău, Popa Marina, Dodu-Gugea Larisa et le groupe REI – 151
 25 Avril – 26 mai 2017 – Promotion de la Filière Francophone du REI, ASEM aux
lyceés de la Moldova
 15-19Mai 2017 - Organisation d'un événiment "La simulation Ignity" 2017, Festival des
sciences en français, organisateurs:Dodu –Gugea Larisa, Popa Marina et le groupe REI –
151
În cadrul unor proiecte finanțate de programul Erasmus jean-monnet au fost organizate o
serie de activități cu implicarea activă al studenților.
Concursul EUROCAFE, 10 mai 2017, organizat cu ocazia Zilei Europei. Sala E.
Hriscev.
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Concursului Erudit Café “Unda Europeana” cu tema: Tratatul de la Roma – 60 de ani de la
semnare, ASEM, 27 martie 2017.
 Pregătirea studenţilor pentru participare la Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor
Cercetători ASEM, alte conferinţe studenţeşti:
1. ŞIȘCAN Z. Conducerea secţiunii doctoranzilor la Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor
Cercetători, ASEM, 28-29 aprilie 2017.
2. HACHI M., POPA M. - Conducerea secţiunii studenţilor la Simpozionul Ştiinţific al
Tinerilor Cercetători ASEM, 28-29 aprilie 2017.
Pentru participare la Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători ASEM au fost pregătiți de
către profesorii catedrei REI 19 studenți, 7 masteranzi și 11 doctoranzi.
Dat fiind faptul că catedra are un profil pedagogic, ea este una din cele mai indicate pentru
munca educativă cu studenţii.
Cadrele didactice de la secţia de limbă franceză periodic au prezentat studenţilor la grupele
care au avut ore filme legate de domeniul în care pe viitor tind să activeze. În continuare s-au
făcut discuţii pe marginea prezentărilor unde cursanţii şi-au dat cu părerea despre ceea ce au
văzut.
Îndrumătorul de grupă academică doamna Demcenco Corina a prezentat darea de seamă şi
a menţionat activităţile desfăşurate cu studenţii grupei la care au fost curator în vederea stabilirii
sarcinilor care urmau a fi îndeplinite pe parcursul anului academic. În perioada vizată a încercat
să ofere asistenţă logistică deplină vizavi de următoarele chestiuni: integrarea studenţilor în
procesul de învăţământ în cadrul ASEM, producerea şi monitorizarea activităţilor culturalştiinţifice în cadrul grupei şi ASEM, informarea şi orientarea lor academică şi profesională.
La masa rotundă organizată de S.Hârbu cu genericul “Landeskunde - Kompetenz durch
aktuelles Wissen. Tatsachen über Deutschland” , dedicată Zilei Naţionale a Germaniei cu
studenţii facultăţii Relaţii Economice Internaţionale, grupe academice - EMREI 162, 163.
Studenţii au participat activ şi au prezentat în format PowerPoint/Video proiecte şi
comunicări elaborate în grup sau individual, ce a contribuit la aprofundarea cunoştinţelor
obţinute la studierea disciplinei, formarea deprinderilor de cercetare la studenţi, încurajarea
lucrului individual, cât şi de echipă, dezvoltarea capacităţilor creative, precum şi motivarea
studenţilor în participare în cadrul cercurilor şi conferinţelor ştiinţifice studenţeşti şi ulterior
elaborarea şi publicarea lucrărilor ştiinţifice. Participanţilor la această activitate li sa acordat câte
o diplomă de participare vizată de decanul facultăţii REI şi de către şeful catedrei Limbi
Moderne de Afaceri.
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„Land und Menschen”, Varvariuc Daniel, EMREI 162

Arbeitsatmosphäre
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„Sehenswürdigkeiten Deutschlands”,Munteanu A., Dandes F., Cebanu L., EMREI 162-163

„Theater und Musik”, Lesnic D., Popovici A., EMREI 162

„Theater und Musik”, Babencu T., Condrea L., EMREI 163
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„Die Deutschen und ihre Gesellschaft - Stereotype”Casap T., Zapșa M, EMREI 162-163

„Sitten und Bräuche”, Lesnic D., Cernei D., EMREI 162

5.11. Studenți implicați în activități de voluntariat, inclusiv, deținători ai
carnetelor de voluntar
Studenții ASEM se implică activ în activități le de voluntariat, fiind membri ai diverselor
organizații neguvernamentale, printre care:
 AIESEC (Association internationale des étudiants en sciences économiques et
commerciales)
- Mircea Nita, student gr. BA 152 - vicepreședinte Relații externe
- Mihaela Popa, gr. BA 151 - vicepreședinte Stagii Interne
 Niveda Fondation
- Marin Bojin, gr. BA 142 (Anexa 19).
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Pe parcursul anului universitar 2016-2017 , studenta Oaserele Ana, D-152 a fost
coordonator al Clubului Juriștilor din cadrul Ligii Tineretului. Studenta, Oaserele Ana, D-152 a
organizat diverse evenimente pentru membrii clubului și chiar pentru alți studenți la Drept. Din
cele mai răsunătoare au fost offline-urile cu Oleg Efrim și cu Roger Gladei. Din Aprilie, 2017 a
fost selectată ca membru ELSA (The European Law Students'Association), acum fiind parte a
departamentului Seminare și Conferințe. ELSA este o organizatie apolitică, independentă și
nonprofit, care funcționează pe baza voluntariatului. Aceasta este cea mai mare organizație
internațională a studenților în drept și tinerilor juriști, recunoscută pe plan internațional de ELSA
Internațional și cu un puternic impact în lumea jurisprudenței. Recent, prin intermediul ELSA, a
avut ocazia de a participa la un Study Visit la Cluj unde a cunoscut studenți la Facultatea de
Drept din Universitatea Babeş-Bolyai, a vizitat orașul și a avut plăcerea de a asista la un proces
simulat pe tema drepturilor omului, organizat în incinta Tribunalului Cluj.
Pitel Galina D-142, Spânu Olga, D-142, Soroceanu Ecaterina, D-142, în perioada 30 martie
2017 – 30 mai 2017, au fost integrate în calitate de voluntar/ moderator în cadrul proiectului
„Fly” Educație Financiară penttru Tineri. Având responsabilitatea să instruiască studenții
primului an din școli profesionale din Moldova, acoperind aspecte esențiale legate de stabilirea
obiectivelor financiare, planificarea, gestionarea unui buget și folosirea corectă a instrumentelor
financiare. Malai Natalia, D-142, voluntar din anul 2011 până în prezent, în cadrul A. O.
„Începutul Vieții”. Pe perioada acestor ani a luat parte în diferite proiecte, drept exemplu:
participarea la cursurile de instruire de dezvoltarea personală, implicarea în organizarea și
desfășurarea evenimentelor deschise asemeni „Tabără pentru o zi”, ce implică organizarea mai
multor activități sportive pentru participanți, a luat parte la organizarea competiției pentru
liceenii orașului Chișinău la sfârșitul anului, perioada 2015-2017, a fost în calitate de
moderator/trainer în cadrul unui proiect, cu implicarea copiilor între vârstele 11-14 ani, de
asemenea, în cadrul acestui proiect a avut responsabilitatea și de a elabora cursurile specifice
pentru copii.
Ciofu Adriana, D-135, este finalista primei ediții a programului "Action for justice" , editia I din
9 ianuarie-30 septembrie 2016; Elena Efrim, gr. D-132 a absolvit cursurile de mediator în 2014,
Corina Cislaru, gr. D-132- Proiectul "Mobilitate pentru o mai buna educatie" Scoala de vara
"Apatridia si Azilul-notiuni generale. Fenomenul azilului si apatridie la nivel national si
international".
Rusu Alexandru, Ciofu Adriana, Golovco Alina, Gabi Oleatovschi, Goghi Cupcea, Gheorghe
Boțan, Mariana Gîndea,Jora Lilian, Spinu Olga, Cojocari Adelina, studenţii facultăţii
“Economie Generală şi Drept” sunt participanţii Clubului "CEDO", perioada octombriedecembrie 2016
- Mariana Mihai, - Proiect "English for Media Literacy" (MOOC Project), aprilie - mai
2017
6. Informaţii privind personalul didactic
6.1.Contingentul cadrelor științifico-didactice
În anul de studii 2016-2017 în ASEM au activat 397 cadre didactice (anexa 20 ) titulari
şi prin cumul, inclusiv 259 femei (65,2%). Din aceștia 350 sunt titulari (88,2%). Din cadrele
didactice titulare 64,0% deţin titluri ştiinţifice de doctor în ştiinţe sau doctor habilitat.
Cumularzii constituie 47 persoane sau 11,8%. Din ei 59,6% deţin titlu ştiinţific.
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Pe parcursul anului universitar 2016-2017 cadrele didactice au participat la diverse
programe de instruire organizate de Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară și
Management al Calității (Tabelul 19), precum și cele organizate de organizații/proiecte naționale
și internaționale.
Tabelul 19
Programe de instruire profesională continuă în cadrul ASEM
cu participare cadrelor didactice da Facultatea BAA
Program de instruire

Perioada

Formator

Participaţii

„Învăţarea bazată pe
probleme - PBL”

26-30.12.2016

Baciu Sergiu, dr.
hab., conf.,ASEM

1. Guşuvati Aliona
2. Hăbăşescu Mariana
3. Sandulachi Veronica

„Metode inovative de
predare – învăţare evaluare în învăţământul
profesional”

26-30.12.2016

Nastas Svetlana,
dr., Institutul de
Ştiinţe ale
Educaţiei

1. Gaugaş Tatiana
2. Saharnean Liliana
3. Gîncu Ecaterina
4. Grosu Carolina
5. Damaschin Mariana
6. Ţîmbaliuc Natalia

”Psihologie. Dezvoltarea
personală a cadrului
didactic”

26-30.12.2016

Vrabii Violeta, dr.,
Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei

„Deontologia şi eficienţa
comunicării didactice”

09-13.01.2017

Mancaş Maria,
dr., conf., ASEM

1.Călugăreanu Irina
2.Covaş Lilia
3.Calmâş Valentina
4.Panfil Ion
1. Cernat Veronica
2. Guşuvati Aliona
3. Hăbăşescu Mariana
4. Sandulachi Veronica
5. Vornoviţchi Diana
6. Cartavîh Tatiana
7. Cristafovici Profira
8. Golovco Vasile
9. Kovaliova Elena

„Aplicarea tehnologiilor
informaționale de
comunicare și instruire.
Sistemul MOODLE”

9-13.01.2017

Portarescu Serghei

Şişcan Ecaterina

În scopul aplicării PBL (învăţământ bazat pe problematizare), în cadrul proiectului
”Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students'
Competitiveness
and
Employability
(PLBMD)” au fost realizate mai multe
instruiri la care au participat cadrele
didactice:
 2-5 mai 2017, în cadrul programului
de mobilitatea la ASEM al profesorul
Departamentului
de
Business
și
Management - Olav Jull Sorensen, șefului
Centrului de Business Internațional din
Universitatea Aalborg din Danemarca, au
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fost organizate mai multe discuții și dezbateri cu profesorii ASEM privind PBL și
implementarea cu succes a acestei metode.
Participanți:
 Cotelnic Ala
 Covaş Lilia
 Dorogaia Irina
 Gaugaş Tatiana
 Țîmbaliuc Natalia
 Solcan Angela
 Stihi Liudmila
 Țurcanu Gheorghe
 Zamaru Victor
 Negru Ion
 Șendrea Mariana
Workshop PBLMD, 2 mai 2017
 13 – 14 iunie 2017 - “A workshop for university teachers in Moldova"- realizat de
echipa de la KTH, Suedia
Participanți:
 Dorogaia Irina
 Gaugaș Tatiana
 Gușuvati Aliona
 Hăbășescu Mariana
 Iordache Silvia
 Șavga Ghenadie
 Serduni Serghei
 Țîmbaliuc Natalia
 Zamaru Victor
 Cernat Veronica

De asemenea, 9 profesori au participat la programul de instruire ”Cercetarea ştiinţifică în
domeniul economie şi management. Aspecte metodologice și epistemologice” organizat în
perioada 07 – 09 iunie 2017 de Antena de Chișinău a AUF în colaborare cu UTM şi ESFAM.
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Participanții au fost familiarizați cu studiul documentar în baze de date, identificarea și
analiza critică a teoriilor științifice de referință și dezvoltarea cadrului teoretic al unei teze;
formalizarea unei probleme de cercetare (teză, articol
științific) și demersul unei publicații științifice etc.
Programul de instruire a fost realizat de Dna. Maria
Niculescu, profesor universitar,doctor în economie, director
ESFAM (Bulgaria).
Participanți:
 Călugăreanu Irina
 Cernat Veronica
 Covaș Lilia
 Crețu Marcela
 Damaschin Mariana
 Hăbășescu Mariana
 Stihi Ludmila
 Șavga Ghenadie
 Tabunșcic Olga
.
Stagii la întreprindere a profesorilor
 VORNOVIȚCHI Diana, lect. univ., "Euro Low Cost Tour" SRL, Stagiu practic
 ȚURCANU Gheorghe, dr., conf. univ, Stagiu USMF, Sammy Cabblagi, Eccellence
 CĂLUGĂREANU Irina, dr., conf. univ., BC Mobias Banca S.A, Secția impozite si taxe
ale primăriei.
 GUȘUVATI Aliona, lect. univ., Dartur Prim SRL, 12.06.2017-26.06.2017
 Colaborarea cu mediul de afaceri









SAVCIUC Oxana, SOLOMATIN Ala, MITNIȚCAIA Lidia– conf. univ. Catedra
Marketing sunt antrenați anual în calitate de experți în desfășurarea concursului Marca
comercială a anului organizat de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii
Moldova.
SOLCAN Angela - instructor – formator la modulul de instruire – CUM SĂ INIȚIEZI
ȘI SĂ DEZVOLȚI PROPRIA AFACERE, realizat în cadrul Concursului Național ”Ai o
idee de afaceri? – noi te ajutăm să o realizezi” organizat de Asociația Națională a
Tinerilor Manageri (ANTIM) cu suportul Ministerului Tineretului și Sportului al RM în
perioada mai – iunie 2017. Instruirea s-a finalizat cu elaborarea unui plan de afaceri, care
a fost apreciat de către un juriu profesionist. Cele mai viabile 3 planuri de afaceri vor fi
finanțate cu câte 50 mii lei.
PORTARESCU Serghei - consultant– instructor in domeniul antreprenoriatului, elearning.
ȚURCANU Gheorghe - auditori în domeniul managementului calității,
STIHI Ludmila - consultant– instructor in domeniul antreprenoriatului
SCUTELNIC Vasile - şef-catedră, conferenţiar universitar, Antrenor Emerit al
Republicii Moldova, Lucrător Emerit al Republicii Moldova îndeplineşte funcţia de
102




Preşedinte al IP „Clubul Sportiv ASEM”şi funcţia de manager al Complexului Sportiv
ASEM.
CUCEREAVÎI Olga - lector superior universitar este antrenată în calitate de secretar
general al IP „Clubul Sportiv ASEM”.
LEVIŢCHI Daria - lector universitar este antrenată în calitate de membru al IP „Clubul
Sportiv ASEM”.

Facultatea Economie Generală și Drept
În anul de studii 2016 – 2017, un șir de cadre didactice din cadrul facultății au participat în
diferite programe și stagii de perfecționare profesională.
Tabelul 20
Stagii de perfecționare a personalului didactic din cadrul facultății
STAGII DE PERFECȚIONARE
Nr. Nume, prenume
Locul
Perioada
Durata
desfășurării
stagiului
1
Bîrcă Alic
Primăria mun.
Februarie 2017
4 săptămâni
Chișinău
2
Boguș Angela
Primăria mun.
Februarie 2017
4 săptămâni
Chișinău
3
Patrașcu Ion
„Armonimob”
12-23 iunie 2017
2 săptămâni
SRL
4
Cara Elena
ASE, București
4 săptămâni
5.
Armeanic Alexandru
Exim Broker
Ianuarie, 2017
4 săptămâni
SRL
6.
Codreanu Alina
Rumeon SRL
Ianuarie, 2017
4 săptămâni
7.
Cauș Ion
Rumeon SRL
Ianuarie, 2017
4 săptămâni
Perfecţionarea profesională a personalului didactic
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 21).
Tabelul 21
Programe de perfecționare profesională a personalului didactic al facultății
Nr.
Program de instruire
Centrul de
Perioada
Durata
Profesorii
d/o
instruire
(nr. de
catedrei
ore)
participanţi la
Program
1.
DEONTOLOGIA ŞI
Departament
ianuarie,
40 ore
Borcoman R.
EFICIENŢA
ul Studii,
2017
Jorovlea E.
COMUNICĂRII
Dezvoltare
Vicol L.
DIDACTICE
Curriculară şi
Căruntu N.
Management
Cepraga L.
al Calităţii al
Radu G.
ASEM
Belous N.
Tomşa A.
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2.

ÎNVĂȚAREA BAZATĂ
PE PROBLEME

3.

„PROBLEM BASED
LEARNING (PBL) ÎN
ASEM”,
„PREDAREA
ÎNVĂȚAREA
INTEGRATĂ
A
CONȚINUTULUI ȘI A
LIMBII ROMÂNE CA
LIMBĂ STRĂINĂ ÎN
CADRUL
DISCIPLINELOR
SOCIO-UMANE”
DIDACTIC CONCEPTS
AND BEST PRACTICE
IN ACADEMIC HIGHER
EDUCATION”
PROGRAMARE
NEURO-LINGVISTICĂ
ȘI COMUNICARE
PARAVERBALĂ

4.

5.

6.

7.

8.

9

SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
CULTURALI E CIVICHE
PER
L՚ APPEREDIMENTO
PER TUTTA LA VITA”
FORTIFICAREA
CAPACITĂȚILOR
EXPERȚILOR
EVALUATORI AI
ANACIP, CU SUPORTUL
AGENȚIEI DE
ASIGURARE A
CALITĂȚII ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL
SUPERIOR ȘI
VOCAȚIONAL DIN
ESTONIA
COMUNICAREA
DIDACTICĂ

Departament
ul Studii,
Dezvoltare
Curriculară şi
Management
al Calităţii al
ASEM
ASE

Balan O.
Tuhari E.
Ţăruş V.
Mancaș Maria

decembrie,
2016

40 ore

2 – 5 mai
2017

40 ore

Cepraga l.
Borcoman R.

Universitatea 21 august –
„Dunărea de 28 august
Jos”
din 2016,
Galaţi,
România.

40 ore

Cepraga Lucia

Universitatea
Siegen,
Germania

25 - 31
martie 2017

75 ore

Cepraga Lucia

ANLPRM

03 - 04
decembrie
2016;
15 - 16
ianuarie
2017,
Octombrie
, 2016,

12 ore

Bîrsan Svetlana

60 ore

Bîrsan Svetlana

ULIM

15-16
noiembrie
2016

18 ore

Vicol L.

USM

01.12.201622.12.2016.

Verona

Vicol L.
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10

NEGOCIERI ȘI TEHNICI
DE COMUNICARE

11.

CURS DE
PSIHOPEDAGOGIE

12.

METODE INOVATIVE
DE PREDAREÎNVĂŢARE-EVALUARE
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PROFESIONAL

13.

PSIHOLOGIE.
DEZVOLTAREA
PERSONALĂ A
CADRULUI DIDACTIC

14.

LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE EN
SCIENCES
ECONOMIQUES ET DE
GESTION. APPROCHE
METHODOLOGIQUE ET
EPISTEMILOGIQUE”
STANDARDELE
Oficiul
CONSILIULUI EUROPEI Consiliului
ȘI CELE MAI BUNE
Europei
PRACTICI EUROPENE
ÎN DOMENIUL
INTERNETULUI ȘI
DREPTURILOR
OMULUI.

15.

Departament
ul Studii,
Dezvoltare
Curriculară şi
Management
al Calităţii al
ASEM
USM

Departament
ul Studii,
Dezvoltare
Curriculară şi
Management
al Calităţii al
ASEM
Departament
ul Studii,
Dezvoltare
Curriculară şi
Management
al Calităţii al
ASEM
Agence
Universitaire
de la
Francophonie
(Chișinău)

ianuarie,
2017

Septembrieoctombrie,
2016
26-30
decembrie
2016

26-30
decembrie
2016

40 ore

Codreanu A.
Cauș I.

80 ore

Negru Coșeru
A.

40 ore

Stratan S.
Barbăneagră O.
Balan O.
Patraşcu D.
Patraşcu I.

40 ore

Vaculovschi E.

7-9 iunie
2017

Feuraş E.

Iulie 2016

Codreanu A.

În afară de aceasta, 4 cadre didactice din cadrul facultății au urmat cursul de învățare a
limbii engleze organizat de ASEM.
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Facultatea Contabilitate
Tabelul 22. Stagii de dezvoltare profesională în cadrul entităţilor

Contabilitate și audit

Contabilitate și analiza economică

Catedra

Cadre
didactice
Bajan Maia
Bădicu Galina
Călugăreanu
Diana
Cojocari Ala
Erhan Lica
Gherasimov
Mihail
Gudima Galina
Paladi
Valentina
Ţurcan
Ludmila
Lilia Grigoroi

Entitatea

Perioada

„Artintimi” S.R.L.
DiversMob SRL.
„Langera” S.R.L.

05.06-18.06.2017
07.06.-20.06.2017
06.06. -19.06.2017

„Langera” S.R.L.
,,ÎM Barleta Internațional” S.R.L.
"Caticaro-Trans" SRL
"Remedierea " AO
„Personal Logistica” S.R.L.
,,ÎM Barleta Internațional” S.R.L.

05.06.-24.06.2017
10.05-30.05.2017
26.12.2016- 7.01.2017
16.05. -07.06.2017
16.01.-31.01.2017
29.05.- 11.06.2017
10.05 -30.05.2017

„Euro Low-Cost” S.R.L.
„Eughes” S.R.L.
„Nertrans” SRL, Galați, România

12.06. -23.06.2017
06.03. -13.03.2017
12.12.2016-24.12.2016

Tabelul 23. Programe de instruire profesională continuă în cadrul ASEM

PRORAM DE
INSRUIRE

PERIOADA

Cursuri de perfecţionare
„Psihologie. Dezvoltarea
personală
a
cadrului
didactic”, ASEM din

2630.12.2016

Cursuri de perfecționare
,,Învățarea bazată pe
probleme”

2630.12.2016

PARTICIPAŢII
Catedra
Catedra
„Contabilitate
”Contabilitate și
și analiza
audit”
economică”
Bajan Maia
Popovici Angela
Chirilov Nelea
Cauş Lidia
Lazari Lliliana
Grumeza Dumitru
Mihaila
40 ore
Svetlana
academice
Muntean Neli
Țiriulnicova
Natalia
Țurcan Ludmila
Erhan Lica
Grigoroi Lilia
40 ore
Paladi Valentina Melnic Georgeta
academice
Grumeza Dumitru

DURATA
PROGRA
MULUI
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Cursuri de perfecţionare
„Deontologia şi eficienţa
comunicării didactice”

Cursuri de perfecţionare
,,Aplicarea
tehnologiilor
informaţionale
de
comunicare în instruire.
Sistemul Moodle”

0913.01.2017

0913.01.2017

Călugăreanu
Diana
40 ore
Gavriliuc
academice Liudmila
Gudima Galina
Harea Ruslan
Erhan Lica
Paladi Valentina
40 ore
academice

Popovici Angela
Bugan Corneliu
Curagău Natalia
Dragomir Natalia
Ratcov Maria

La fel, pe parcursul anului de studii 2016-2017 cadrele didactice din cadrul catedrelor au
efectuat stagii de dezvoltare profesională în cadrul unor ateliere de lucru, organizate în țară și
peste hotare, precum și în instituţii de învățământ şi alte organizaţii, după cum urmează în tabelul
24.

Tabelul 24. Dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice în anul de studii
2016-2017
Cadre didactice
Bajan Maia, Chirilov Nelea, Erhan
Lica, Gudima Galina, Lazari Lliliana,
Muntean Neli, Paladi Valentina,
Țurcan Ludmila.
Bajan Maia, Erhan Lica, Gudima
Galina,Mihaila Svetlana, Paladi
Valentina, Chirilov Nelea, Țurcan
Ludmila
Bădicu Galina
Bădicu Galina, Chirilov Nelea, Erhan
Lica, Gudima Galina, Mihaila
Svetlana, Paladi Valentina
Bădicu Galina, Gavriliuc Liudmila,
Gudima Galina, Mihaila Svetlana
Călugăreanu Diana

Chirilov Nelea

Erhan Lica

Erhan Lica
Erhan Lica

Ateliere de lucru, scoli de vară/iarnă, forumuri și
perioada desfășurării
Atelierul de lucru „Managementul proiectelor
europene” (16 ore), ASEM din 1-4.11.16
Şcoala
Jean
Monnet
de
Studii
Europene
„Managementul Inovaţional al UE” (28 ore academice),
ASEM din 01-03.02. 17
Atelierul de lucru ,,Soluționarea litigiilor comerciale”.
ASEM din 20.10.17
3rd Annual International Forum ,,Fostering the
Knowledge Triangle in Moldova”, ASEM din 2324.03.17
Școala de primăvară JEAN MONNET: ,,Integrarea
Europeană și economia UE”. (40 ore), ASEM din 2731.03.17
Cursul practic de contabilitate și 1C “Școala
Contabilului Profesionist” (160 ore academice),
PROACTIVE, din 19.12.16-18.05.17
Atelierul de lucru „Managementul proiectelor (CDI)
europene - H2020, privind prezentarea Programului
Cadru al Uniunii Europene, ASEM din 23-24.11.16
Cursuri de perfecţionare în cadrul proiectului Uniunii
Europene ,,Support to the Competition Council” (60
ore, 2 puncte ECTS), ASEM, 01-31.10.16
Stagiu de dezvoltare profesională la Universitatea din
Gloucestershire, Marea Britanie, din 13-25.02.17
Higher Education Development, workshop for
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Cadre didactice

Erhan Lica

Erhan Lica
Gavriliuc Liudmila
Lazari Liliana
Lilia Grigoroi

Lazari Liliana
Lilia Grigoroi

Lilia Grigoroi

Mihaila Svetlana
Muntean Neli

Țurcan Ludmila

Ateliere de lucru, scoli de vară/iarnă, forumuri și
perioada desfășurării
universitz teachers, UTM din 13-14.06.17
Programul de instruire şi consultanţă privind
implementarea Problem Based Learning (PBL) în
ASEM, realizat în cadrul proiectului ,,Introducing
Problem Based Learning in Moldova: Toward
Enhancing
Students’
Competitiveness
and
Emplozability” ASEM din 02-05.05.17
PBLMD International Conference, Universtatea
Tehnica din Moldova, din 27-28.10.16
Cursuri de limba franceza, organizate de catre l’AUF
„Le français” (20 ore) din iunie 2017
World Bank Centre for Financial Reporting Reform
(CFRR) STAREP program, Accounting and Auditing
Education Community of Practice Workshop, „National
initiatives for strengthening accounting education” (16
ore) din 11-12.11.16
Atelier de lucru: Promoting better audit quality through
regional dialogue, 10-12 octombrie 2017, Minsk,
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COU
NTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentM
DK:23735209~pagePK:64168445~piPK:64168309~the
SitePK:4152118,00.html
Congresul Contabililor din RM
„CONSOLIDAREA PROFESIEI CONTABILE ÎN
PROCESUL INTEGRĂRII EUROPENE, 04 aprilie
2017, Palatului Republicii Chișinău, str. Maria Cebotari
16
https://www.privesc.eu/arhiva/75353
Atelierul de lucru „Elaborare a standardelor pentru
specialiștii EA în RM”, din 15-17.12.17
Ecole d’été: La recherche scientifique en sciences
sociales. Approche méthodologique et institutionnelle,
Agence Universitaire de la Francophonie, din 1214.09.16
Î.S. ,,Fiscservinform” Cursuri de instruire ,,Servicii fiscale
electronice,, din 23.06.2017
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Facultatea Finanțe
Pe parcursul anului universitar 2016-2017, membrii Facultăţii Finanţe au efectuat stagii
de perfecţionare peste hotare, după cum urmează:
Tabelul 25
Stagii peste hotare
ale profesorilor Facultăţii Finanţe
Nr.
d/o

Numele, prenumele

1.

Petroia Andrei,

2.

Baurciulu
Angela
Busmachiu
Eugenia

3.

4.

Belobrov A.

5.

Rusu D.

6.

Rusu D.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Denumirea organizaţiei vizitate, ţara

Termenul deplasării

Stagiu de schimb de experienta privind introducerea
bugetarii sensibile la gen in cadrul oficiului regional al
UNWomen, Istanbul, Turcia
Stagiu de perfecţionare, România, ASE Bucureşti

16-18 octombrie,
2016

Stagiu de schimb de experiența, Investment Vehicles and
Financial Instruments supporting Technology Transfer
and Innovation, Belgrade
Stagiu de perfecţionare, România, ASE Bucureşti
Stagiu de formare francofonă ,,Evolution des dispositifs
universitaires de formation du/en français”. Universitatea
de științe agronomice și medicină veterinară din
București, România,
Stagiu de perfecţionare, România, ASE Bucureşti

martie-aprilie,
2017
1-2 martie, 2017

aprilie, 2017
24-25.11.2016

mai 2017

De asemenea, au participat la instruiri în ţară:
Berghe Nadejda, Stagiu de documentare/perfecționare la Ministerul Finanțelor în cadrul
Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, 12.12.2016 – 23.12.2016.
Vostricov Denis, Stagiu de documentare/perfecționare la Ministerul Finanțelor în cadrul
Direcţiei analiză și reglamentări a activelor statului și sectorul financiar, 12.12.2016 –
23.12.2016.
Vostricov Denis, Stagiu de documentare/perfecționare la Compania de Audit “Ata
Consult”, 23-25 noiembrie 2016.
Vostricov Denis, Stagiu de documentare/perfecționare la Compania de contabilitate “Tx
& a Co”, 16 septembrie 2016.
Cadre didactice din cele 4 catedre au participat la Programul de instruire ”Aplicarea
tehnologiilor informaționale de comunicare în instruire. Sistemul Moodle”, organizat de
Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității, ASEM,
09.01.2017 – 13.01.2017.
Cadre didactice din cele 4 catedre au participat la Programul de instruire ”Psihologie.
Dezvoltarea personală a cadrului didactic”, organizat de Departamentul Studii,
Dezvoltare Curriculară și Management al Calității, ASEM, 26.12.2016 – 30.12.2016.
Cadre didactice din cele 4 catedre au participat la Programul de perfecţionare „Metode
inovative de predare-învăţare în învăţămîntul profesional”, organizat de Departamentul
Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității, ASEM 26-30 decembrie 2016,
40 ore academice.
Cadre didactice din cele 4 catedre au participat la Programul de perfecţionare
„Deontologia şi eficienţa comunicării didactice”, organizat de Departamentul Studii,
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Dezvoltare Curriculară și Management al Calității, ASEM 9-13 ianuarie 2017, 40 ore
academice.

Facultatea Relații Economice Internaționale
Stagii în cadrul instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor:
PISANIUC M. Stagiu de documentare în cadrul ASE Bucureşti, catedra REI, în perioada 21
martie - 10 aprilie 2017
DODU-GUGEA L. Stagiu de documentare în cadrul ASE Bucureşti, în perioada 12-30 iunie
2017
POPA M. Stagiu profesional la S.A BUCURIA. 19-29 septembrie 2016, or. Chişinău
CRUDU R. Stagiu de documentare în cadrul Национальный Транспортный Университет, г.
Киев si УжНУ, Uzgorod, Ucraine, perioada – 16 - 22 octombrie 2016, . Stagiu de documentare
în cadrul City London University și Metropolitan University, London, 31 octombrie – 4
noiembrie 2016, Stagiu de documentare în cadrul Maribor University, Slovenia, 28 noiembrie –
3 decembrie 2016

 Cursuri / training-uri de formare, dezvoltare profesională:
DODU-GUGEA L. Stagiu de perfecţionare Deontologia şi Eficienţa Comunicării Didactice. 0913 ianuarie 2017. ASEM.
POPA M. Stagiu de perfecţionare Deontologia şi Eficienţa Comunicării Didactice. 09-13
ianuarie 2017. ASEM., Seria FC, Nr.209, Stagiu de perfecţionare Metode Inovative de PredareÎnvăţare-Evaluare în învăţământul profesional. 26-30 decembrie 2017. ASEM., Seria FC,
Nr.139
BRAŞOVSCHI-VELENCIUC V., POPA M., CHIȘCĂ M., ȘIȘCAN Z. Creativity and
innovation towards entrepreneurship EU2INNO interactive workshop: Creativity – the art of
management and leadership. 23 martie 2017, Chişinău.
PISANIUC M. MACIP Contabilitate, 120 ore. Certificat CI00458., septembrie –decembrie
2016, Programul de formare Norme şi proceduri de tehnică legislativă. 3-4 aprilie 2017.
Institutul European Român. Bucureşti, România.
CRUDU R. WTO Regional Advanced Trade Negotiations Simulation Skills Course for
Countries in CEE and Central Asia, 20-24 June 2016, Chişinău
Conf. univ. E. Benea-Popușoi – 2016 UNFPA Executive Training Course on Population,
Ageing and Development, 24.09.2016 - 7.10.2016, Sliema, Malta.
Conf. univ. E. Benea-Popușoi – Seminar Științific Cercetarea Științifică în domeniul economiei
și management. Aspecte metodologice și epistemologice, Agenția Universitară a Francofoniei,
Școala ESFAM, Chișinău, 07-09 iunie 2017.
Conf. univ. A. Grozav – Ministerul Educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din
Tiraspol, Cursuri de formare continuă la specialitatea Geografie CRP, certificat nr. 000039094;
Conf. univ. V. Sainsus – Praga, Cehia. Proiectul POSTDEMO, universitatea Charles, Praga,
începând cu 24 octombrie 2016;
Conf. univ. G. Ţurcan – training școala de primăvară Jean Monnet „Integrarea Europeană și
Economia U.E.”, 27-31 mai 2017. Centrul de Studii și Integrare Europeană, ASEM.
Membrii catedrei Limbi moderne de afaceri au participat la stagii şi seminare.
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Pe parcursul anului perfecţionarea cadrelor s-a aflat în centrul atenţiei catedrei, profesorii
au profitat de orice posibilitate pentru a participa la diferite proiecte menite să contribuie la
ridicarea nivelului profesional conştientizînd faptul că perfecţionarea profesională este parte
componentă a imaginii lor, a imaginii catedrei şi instituţiei. Membrii catedrei au participat la
stagii şi seminare.
Tabelul 26. Cursuri / treninguri de formare, dezvoltare profesională
Activitatea
Participanţii
Masa rotundă „Instrumente web 2.0 pentru dezvoltarea Moldovanu
Gheorghe,
Chiosea
competenţelor digitale ale cadrelor didactice di Angela, Diaconu Luminiţa, Hioară
învăţământ” 2 februarie 2017, organizat de Muncă Daniela Natalia, Panainte Lidia, Bolgari
Natalia, Dîrul Lilia, Mămăligă Alla,
Bacinschii
Svetlana,
Grozav
Parascovia,
Dragancea
Svetlana,
Damian Valentina, Demcenco Corina,
Guţul –Gordienco Irina, Hîrbu Stella
Attestation de participation au Colloque scientifique avec Dragancea Svetlana
participation internationale DU TEXTE AU CONTEXTE.
DEFIS ET PERSPECTIVES D’UNE APPROCHE
INTERDISCIPLINAIRE DU TEXTE LITTÉRAIRE
organisé le 13 octombre 2016 à Chisinau, République de
Moldova, par le Département de Linguistique romane et
communication interculturelle, Faculté des Languages et
Littératures étrangères.
Attestation de formation d’habilitation d’examinateur- Dragancea Svetlana
correcteur DELF de 21 heures, organisée à l’Alliance
Française de Moldavie, du mardi 22 novembre au jeudi 24
novembre 2016.
Attestation. Je soussigné, Daniel ASSOULINE, directeur Dragancea Svetlana
du Centre international d’études pédagogiques, atteste que
Dragancea Svetlana est habilité à corriger les épreuves
écrites et orales des examens DELF DALF pour les
niveaux suivants: A1 A2 B1 B2, du 22/11/2016 au
24/11/2016
Certificat de participare la workshopul „Oportunităţi de Dragancea Svetlana, Dîrul Lilia,
Participare în Proiecte Internaţionale Online cu Impact Chiosea Angela, Apachiţa Svetlana,
Global” 18 noiembrie 2016, Academia de Inovare şi Diaconu Luminiţa, Hîrbu Stella,
Schimbare prin Educaţie
Mămăligă Alla
Certificat de participare în perioada 1-3 februarie 2017, la Dîrul Lilia, Guţul-Gordienco Irina,
Şcoala Jean Monnet de Studii Europene „Managementul Panainte Lidia, Diaconu Luminiţa,
Inovaţional al UE” (28 ore), organizată în cadrul Hîrbu Stella
proiectului „Jean Monnet Chair in EU Policies Towards
Innovation, Creativity and Entrepreneurship”/ EU2INNO
Certificat acordat dnei Damian Valentina, lector superior Damian Valentina
universitar (ASEM), membru al comisiei de evaluare la
olimpiada zonală Centru, limbi străine, din instituţiile de
învăţământ profesional tehnic postresundar, desfăşurată în
Colegiul „Alexei Mateevici”, Chişinău, 11. 02. 2017
Certificat de participare la workshop din 02. 02. 2017 Grozav Parascovia, Guţul-Gordienco
„H2020 pentru dezvoltarea IMM-urilor inovaţionale”
Irina, Panainte Lidia, Diaconu
Luminiţa, Dîrul Lilia
Certificat de perfecţionare „Aplicarea tehnologiilor Bolgari Natalia, Apachiţa Svetlana,
111

informaţionale de comunicare în instruire. Sistemul
Moodle” ASEM, MACIP (40 ore)
Certificat de participare la „Forum-ul Educaţional
Naţional organizat de Asociaţia Obştească META în
colaborare cu Ministerul Educaţiei, care are drept scop
îmbunătăţirea sistemului educaţional din RM” 16
septembrie 2016
Certificat de perfecţionare „Deontologia şi eficienţa
comunicării didactice”, ASEM, Departamentul Studii,
Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii, 09-13.
01. 2017 (40 ore)
Certificate of presentation
EUREM 2016 International Conference „Modern Issues
of EU Development and Relations Between EU and
Moldova” held on 24-25 november 2016, Chişinău,
Academy of Economic Studies of Moldova.
For successfully presenting the scientific work titled
„Pluringvismul ca o nouă tendinţă în predarea limbilor
moderne în RM”
Certificate of Attendance has attended the following
Teacher Training Seminars „Speaking with Teenagers
Primary School Lessons: Learning or Acquiring”
Adeverinţă de participare hat an dem PASCHLehrerseminar „Unendliche Geschichte” vom 09.09. bis
zum 10.09.2016, an der „Spiru Haret” PASCH-Schule in
Chişinău, Moldawien, teilgenommen (18 ore)
TEILNAHMEBESTATIGUNG
hat
an
der
Deutschlehrertagung
DaF-Unterrichtsqualitat:
neue
Tendenzen der Didaktik & Lehrwerkvorstellung vom 0405. 11. 2016 in Chişinău teilgenommen. Die
Deutschlehrertagung
wurde
vom
Moldauischen
Deutschlehrerverband in Kooperation mit dem Goethe
Institut Bukarest und dem DAAD-Lektorat in der
Republik Moldau organisiert. Die Fortbildung umfasste 17
UE.
Adeverinţă de participare hat an der Sommerakademie
DEUTSCH-Fortbildung
fur
DaF-Lehrkrafte
aus
Bulgarien, Rumanien und der Republik Moldau und Gaste
aus Ungarn und Polen/Sektion Sekundar 2 vom 17-23 Juli
2016 in Varna teilgenommen. Die Veranstaltung umfasste
40 Unterrichtseinheiten.
Certificat de participare pentru participarea la „Atelierul
de lucru Managementul Proiectelor Europene”, organizat
de ASEM în parteneriat cu Centrul Proiectelor
Internaţionale al AŞM şi Reţeaua Punctelor Naţionale de
Contact Orizont 2020. Activitate în cadrul proiectului
bilateral „ ....”, Chişinău, Moldova, 1-4 noiembrie, 2016
Certificate of Participation has participated in the
International Conference on American Studies organized
by the American Studies
Center of Moldova in
collaboration with the US Embassy and hosted by the

Bacinschii Svetlana
Bolgari Natalia, Chiosea Angela,
Apachiţa Svetlana, Hioară Natalia,
Bacinschii Svetlana
Apachiţa Svetlana, Demcenco Corina,
Guţul-Gordienco Irina,
Diaconu Luminiţa (1 articol)

Diaconu Luminiţa
Guţul-Gordienco Irina

Guţul-Gordienco Irina,
Hîrbu Stella

Hîrbu Stella

Hîrbu Stella

Hioară Natalia
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Moldova State University entitled „U.S. Elections:
Challenges for the New Government and its Perspectives
on the Future”, november 12, 2016
Educational Centre. English Language Teaching Seminar
Certificate of Attendance. The seminar „Reading &
Readers”, 03. 12. 2016
Certification attended a 2-hour seminar on, „Reading and
Readers: Happiness in Disguise” which took place in
Chişinău, Moldova on 3 Decembere, 2016. The seminar
was sponsored by Educational Centre Moldova
Let’s look into the gifts reading offers us all-not just our
learners-as well as at the important Skills we develop, just
because we have learned to read for pleasure.
Certificat la Forumul Educaţional Naţional Ediţia a II-a cu
tema „Educaţia Inclusivă –Educaţie egală pentru fiecare”iniţiat şi organizat de Asociaţia META (Asociaţia
Metodiştilor în Elaborarea Training-urilor Aplicate) în
colaborare cu Ministerul Educaţiei al RM. Forumul
Naţional Educaţional are drept scop lansarea unei
platforme de discuţii deschise, asupra problemelor din
sistemul de educaţie, 3 februarie 2017, Forum
Educaţional Naţional (8 ore de sesiuni academice)
Certificate of Completion this ACKNOWLEDGES that
has successfully completed Advanced Teaching and
Learning Workshop, april 28, 2017
Certificate of Participation in the International Conference
celebrating African American History Month 2017
„African American Experiences and Resilience:
Celebrating those who have changed the community
around us” organized by the American Studies Center of
Moldova, sponsored by US Embassy and hosted by the
Moldova State University. February 18, 2017-06-09

Hioară Natalia
Hioară Natalia

Diaconu Luminiţa, Hioară Natalia

Hioară Natalia
Hioară Natalia

Certificate of Completion has successfully completed of 8 Hioară Natalia
sessions (with total of 31 academic hours or 1.03 credits)
taught by Moldovan and American university professors
within the Teacher Training Program „Professors in
Development V: Teaching Ingenuity, Creativity,
Critical Thinking and Moving beyond the Basic
Subjects” organized by the American Studies Center of
Moldova in collaboration with the Moldova State
University, for the high school English teachers and
university professors of the English language in December
2016- February 2017
Diplomă de participare la Şcoala de primăvară Jean Dîrul Lilia
Monnet “Integrarea Europeană şi Economia UE”
organizată în perioada 21-26 martie 2016 (40 ore) în
cadrul proiectului co-finanţat de Comisia Europeană
EUREM Probleme de dezvoltare economică ale UE şi
relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană
(2014-2017)
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Certificat de participare la programul de instruire şi Mămăligă Alla,
consultanţă privind implementarea Problem Based Demcenco Corina,
Learning (PBL) în ASEM, realizat în cadrul proiectului
„Introducing Problem Based Learning in Moldova:
Toward Enhancing Students Competitiveness and
Employability” 2-5 mai 2017
Certificat de participare la Seminarul Metodic Aplicarea Hîrbu Stella
Semnăturii Electronice şi Accesarea Serviciilor
Electronice, 12 aprilie 2017

Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Tabelul 27. Stagieri ale profesorilor în anul universitar 2016/2017
Profesor
Instituţia, firma

Perioada

Godonagă Anatol, conf. univ.,
dr.

06.03.1705.03.17

Universitatea de Stat din Moldova

Ohrimenco Serghei, prof.univ.,
Moore Stephens, Chisinau
dr.hab.

12.01.1726.01.17

Sajin Ada, lect. univ.

Biroul Naţional de Statistică

20.03.1724.03.17

Universitatea TEI din Pireus, Grecia

11.06.1717.06.17

Bolun Ion, prof.univ.
Prof.univ.dr. Ion Pârțachi

ASE București

Aprilie 2017

6.2.Alte categorii de personal: personal administrativ şi tehnic, secretar-referent,
tehnician, inginer-tehnician, medic, asistent medical, precum şi personal auxiliar
şi de deservire
Personalul didactic-auxiliar și alte categorii de personal în anul universitar 2016 – 2017 a
constituit 488 persoane sau 54,8% din totalul angajaților din ASEM. Din aceștia 367 sunt de sex
feminin, ceea ce constituie 75,2% din categoria respectivă de personal, iar 24,8% sunt de sex
masculin.
7. Servicii de ghidare şi consiliere în carieră
7.1.Structuri funcţionale la nivel instituţional
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);
 Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Ghidare în Carieră al
ASEM;
 Regulamentului de monitorizare a angajabilității și a traseului profesional a
absolvenților ASEM;
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Regulamentului de organizare a consilierii profesionale în cadrul CGC, ASEM.
Pe parcursul anului universitar 2016-17 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.
7.2.Forme, metode de consiliere/ghidare în carieră, plasare a absolvenţilor în câmpul
muncii, evidenţă a absolvenţilor
CGC a desfășurat următoarele activități în vederea asigurării angajabilității
absolvenților ASEM în câmpul muncii:
1. Organizarea sondajelor
Pe parcursul anului universitar 2016-2017 au fost organizate sondaje cu următoarele
tematici:
”Aspirațiile profesionale ale studenților ASEM”. La sondaje au participat 820 studenți,
ciclului I, Licență. Rezultatele sondajului au determinat că aspirațiile profesionale viitoare
ale celor chestionați sunt orientate spre angajarea în domeniu în care își fac studiile – peste
50% și 39% să se lanseze în afaceri.
„Angajabilitatea absolvenților ASEM, promoția 2017, Licență”. La momentul elaborării
raportului, la sondaj au participat peste 500 absolvenți ai ciclului I, Licență, promoția 2017.
Conform rezultatelor sondajului, la momentul eliberării diplomelor, absolvenții promoției
2017, sunt angajați în proporție de peste 41%, dintre care 59%, sunt angajați conform
specialității absolvite în ASEM. În același timp aproximativ 5% dintre absolvenți au lansate
afaceri proprii. Apreciind calitatea studiilor în ASEM, absolvenții angajați au apreciat
gradul de corespundere a studiilor cu cerințele locului de muncă cu 7,5 puncte din 10, iar
fondatorii de afaceri au apreciat cu 6,95 puncte din 10 măsura în care pregătirea
profesională de la facultate le-a ajutat în lansarea și gestiunea afacerii.
Dintre absolvenții 2017, 42% sunt deciși să-și continue studiile la Master, dintre care 59%,
la ASEM iar 45% dintre absolvenți promoției 2017, încă nu au decis dacă vor face studii
masterale.
Din numărul total al respondenților, 96% au menționat că ar recomanda și altor persoane săși facă studiile la ASEM.
2. Crearea bazei de date a absolvenților 2017
Pentru a facilita procedura de monitorizare a traseului profesional al absolvenților
ASEM, au fost acumulate datele de contact și informații cu referire la activitatea profesională a
absolvenților, conform formularului anexat la raport.

1
2

3. Organizarea târgurilor
Pe parcursul anului de studiu au fost organizate trei târguri:
Tabelul 28. Târgurile organizate de CGC
Denumirea
Numărul de
Obiectiv
tărgului
participanți
studenți
companii
Tărgul de joburi
500
30
Inserția pe piața muncii a
studenților și absolvenților
Tărgul de ONG200
9
Dezvolarea competențelor

Perioada

03.04.2017
04.04.2017
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profesionale practicând
voluntariatul și acumularea
experienței
3
Târgul
150
20
Prezentarea programelor
06.04.2017
oportunităților de
educaționale, de mobilitate
dezvoltare
academică, de burse şi
internship
Printre companiile participante la târguri se numără Metro Cash & Carry, Moldasig SA,
Pedersen & Partners Moldova, Fidesco Moldova, Orbico, Grawe Carat Asigurări SA, ProCredit
Bank, AQUA Trade, BC „MoldovaAgroindbank” SA, Banca Națională a Moldovei, Ministerul
Finanțelor al Republicii Moldova, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din
Romania (CECAR), fil. Suceava, România, Compania de Asigurări „Donaris Vienna Insurance
Group” SA, BC „Mobiasbancă - Groupe Société Générale” S.A., „Bucuria” SA,
„Transterminal” SRL, Ernst & Young Romania & Moldova, etc.
uri

4. Organizarea training-urilor
Tabelul 29. Traininguri organizate de CGC
Denumirea training-ului
Numărul de
participanți
5. Coaching în dezvoltare
30
profesională

Trainer

Perioada
31.01.2017
03.04.2017

6.

Alege corect jobul dacă îți
dorești o carieră de succes

73

7.

Cel mai scurt drum de la
candidat la angajat
Planificarea
și
organizarea
evenimentelor de la A la Z
Ce tip de carieră ți se potrivește de antreprenor sau de angajat?
Primii pași către afacerea ta de
succes
Gestiunea eficientă a
potențialului de dezvoltare
personală și profesională
Aspecte financiare ale modelului
de business
Pregătirea unei prezentări de
succes

100

Oxana Barăneagră,
consilier în carieră
CGC
Veronica Luchianenco
și Marina Sedlețchi,
BDC
echipa Hipo.ro

100

Nistor Lazar, CGC

03.04.2017

150

Ilie Dercaci

04.04.2017

120

Doru Curoșu

04.04.2017

80

Vlad Ghenciu

06.04.2017

Participanții
BusinessLab
Participanții
BusinessLab

Tatiana Bucos,
director CGC
Nicoleta
Sergentu,
fondator ”Coconada
mireselor”
Alexandru Bordea,
Olga Țapordei, Angry
Business
Tatiana
Bucos,
director CGC

02.02.2017

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14. Alegerea nișei de business

Participanții
BusinessLab

15. Abordarea creativă a ideii de
business

Participanții
BusinessLab

16. Dezvoltarea modelului de
business (business canvas)

Participanții
BusinessLab

Olesea
director
Moldova

05.04.2017

02.02.2017

26.12.2016

27.12.2016

Fortună, 28.12.2017
GEN
116

Tabelul 30. Organizarea workshop-urilor
Denumirea workshop-ului
Numărul de
participanți
1. Soluționarea litigiilor
20
comerciale

2.

3.

4.

5.
6.
7.

1.

2.

3.

Seminar
cosultativ
”Conlucrarea Antreprenorului
cu instituțiile de stat în procesul
desfățurării controlului”
Seminar consultativ ”Aspecte
contabile privind remunerarea
muncii”
Dezvoltă-ți competențele
profesionale practicând
voluntariatul
Conlucrarea universităților
și a companiilor în domeniul
managementului talentelor
Cum să-ți construești o carieră
în domeniul financiar - contabil
Cum să-ți construiești o carieră
în marketing și vânzări
Atelier de dezvoltare
profesională „Antreprenor sau
angajat”

Rezidenșii
incubatorului
de afaceri
Rezidenșii
incubatorului
de afaceri
75

Trainer/facilitator

Perioada

Catedrele ASEM „Drept 20.10.2016
Privat”, „Drept Public„ şi
Biroul Asociat de
Avocaţi „PB & Partners”
Marca Klubafaceri SRL
22.10.2017

Marca Klubafaceri SRL

12.11.2016

Ștefan Băbălău

04.04.2017

5 instituții de Olesea
Vascan,
învățământ, 10 Recruiter’s Club
companii, 20
profesori
120
Angela Belobrov,
Mihaila Svetlana, ASEM
60
Artur Mija, absolvent
ASEM
200 studenți Dreamups,Odimm, iHUB
Chisinau

Tabelul 31. Întâlniri cu reprezentanții companiilor
Denumirea
Numărul de
Parteneri
participanți
Prezentarea
120
Compania Lidl România
programului de
dezvoltare
profesională în
cadrul companiei
Lidl
Excusii la compania
Specialitatea
Compania EFES Vitanta
EFES Vitanta
”Marketing, 100
Moldova Brewery
Moldova Brewery,
studenți
”Turul berii”
Prezentarea
23 studenți ai
Compania ”Trado Plus”
programului de
specialităților FB,
SRL, marca comerciala
Internship în cadrul
MKL, MRU
Andy'S Pizza și La
companiei ”Trado
Placinte
Plus” SRL
Prezentarea
Studenții facultății
SMART
BUSINESS
programului de
FIN, MKL, BA
GROUP SRL
Internship SMART
BUSINESS GROUP

05.04.2017

05.04.2017
06.04.2017
03.0404.04. 2017

Perioada
06.04.2017

08.11-11.11.
2017

28.11.2017

Pe parcursul
lunii februarie
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4.

5.

6.

SRL
Prezentarea
Studenții anului III
programului
de
Internship SMART
START
Seminar
18 reprezentanți ai
EANET - platformă CGC
pentru absolvenții
antreprenori
Prezentarea
120
oportunităților
de Manageri de top a 10
carieră la companii companii germane și
cu
capital
din
austriece
Germania și Austria
Construiește viitorul
20
IT alături de StarNet

Compania Philip Morris 18.05.2017
International
Centrele de Ghidare în
19.05.2017
carieră a instituțiilor de
învățământ din Chișinău,
Bălți, Cahul
Boschlektoren Moldova, 22.05. 2017
Advantage Austria,
Ambasada Germană la
București și Lectoratul
Austria USM
Compania
StarNet, 31.05.2017
Parcul IT StarNet

6. Recepționarea și transmiterea către absolvenți și studenți a informației despre
locurile vacante
La adresele electronice personale și a grupelor academice au fost transmise peste 80 de
anunțuri despre locurile vacante recepționate de la companii.
7. Plasarea pe pagina Web a ASEM a informației pentru angajatori, despre cei mai
buni absolvenți, promoția 2017.
Activități orientate către susținerea activității antreprenoriale a studenților ASEM
1. Lansarea proiectul BusinessLab
Proiectul BusinessLab (lansat pe 05 decembrie 2016) urmărește susținerea inițiativei
antreprenoriale a tinerilor. Pe durata proiectului participanții au beneficiat de instruire,
monitorizare, consultanță, mentorat, networking și suport logistic. Proiectul este destinat
studenților, masteranzilor și absolvenților ASEM (promoția 2016). La proiect au fost depuse 66
cereri de participare.
Proiectul este finanțat din resursele acordate de către companiile EFES Vitanta
Moldova Brawery S.A., Linella, BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale” S. A., omul de
afaceri Vladimir Balaban.
Proiectul BusinessLab este structurat în trei etape:
Etapa I.
S-a desfășurat în perioada 05 - 15 decembrie 2016 și a avut drept obiectiv identificarea
persoanelor cu potențial antreprenorial prin organizarea:
1. Atelierului de lucru „Cum vede lumea un antreprenor”;
2. Întâlniri cu oameni de afaceri;
3. Atelierului de lucru „Angajat sau Antreprenor”;
4. Training „Competențe antreprenoriale”;
5. Training „Time&Task management”;
6. Training „Soluționarea problemelor de business” etc.
Etapa II.
S-a desfășurată în perioada 26 decembrie 2016 – 18 ianuarie 2017, având obiectivul
de identificare a ideilor de afaceri și de elaborare și testare a modelelor de business. În cadrul
acestei etape s-au organizat traininguri cu tematicile:
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1. Alegerea nișei de business;
2. Dezvoltarea ideii de business;
3. Dezvoltarea modelului de business (business canvas);
4. Aspecte financiare ale modelului de business;
5. Pregătirea unei prezentări de succes.
Etapa II a finalizat cu organizarea bătăliei ideilor de afaceri. Bătălia ideilor de afaceri a
fost organizată la 06 februarie 2017. Pentru participare la bătălie au fost înregistrate 6 idei de
afaceri. Învingătorii bătăliei ideilor de afaceri:
1. Locul I - Silviu Ceban și Alex Ceban - crearea unei companii de marketing
digital.
2. Locul II Sabina Mistrean – crearea unei agenții de bone.
3. Locul III - Fortună Grigore – crearea unui studiou de producție video și de animație.

Etapa III.
Etapa III a început la 10 februarie și este în derulare. În baza proiectului BusinessLab au fost
înregistrate 2 companii (”Fortuna Media Grup”, ”Mankey Digital” SRL) care au devenit
rezidenți ai Incubatorului de afaceri al ASEM.
2. 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, contabilitatea și fiscalitatea afacerii. Consultațiile au fost oferite de
către Bucos Tatiana, Balaban Vladimir, Mocanu Radu fondator la SolPro Acces, Oxana
Vovc-Sahniuc – contabil.
3. Monitorizarea activității rezidenților incubatorului de afaceri
Lunar rezidenții incubatorului elaborează prezintă rezultatele activității, la fiecare 6 luni sunt
elaborate rapoarte de activitate.
8. Parteneriatul public-privat
8.1.Forme de colaborare
Conform Legii Republicii Moldova nr.179 din 10.07 2008 cu privire la parteneriatul
public privat, art. 18, parteneriatul public-privat se realizează prin următoarele forme:
a) contract de antrepriză/prestări servicii;
b) contract de administrare fiduciară;
c) contract de locaţiune/arendă;
d) contract de concesiune;
e) contract de societate comercială sau de societate civilă.
Din formele menționate mai susm ASEM are doar contracte de arendă.
8.2.Parteneri (nr., domeniu etc.)
În anul de studii 2016-2017 ASEM a avut încheiate 46 de contracte de arendă a spațiilui. În
calitate de arendași sunt diverși agenți economici. Suprafața spațiului oferit în arendă constituie
3910.34 m².
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9. Utilizarea TIC în procesul educațional
9.1.Sistemul Informațional de Management Universitar implementat: funcțiile de
bază ale sistemului
Având în vedere: diversificarea şi creşterea continuă a complexităţii activităţilor (didactică,
ştiinţifică, de cercetare, administrativă etc.) din ASEM, determinate de cerinţele învăţământului
superior modern şi de evoluţia către societatea cunoaşterii; creşterea performanţelor tehnice şi de
exploatare ale calculatoarelor (PC-urilor), ca urmare a realizărilor deosebite în domeniul
tehnologiilor informatice de vârf; evoluţia rapidă şi diversificarea software-ului (de bază şi de
aplicaţii), ca urmare a dezvoltării mediilor şi platformelor de programare; întregul colectiv al
Serviciului IT a trebuit şi trebuie să rezolve o diversitate de probleme specifice domeniului
informatic, care, în funcţie de cerinţe, perioade de timp etc., se pot împărţi în:
• probleme de dezvoltare şi mentenanţă a sistemului informatic integrat (software şi
hardware); • probleme de dezvoltare prin introducerea în cadrul sistemului informatic
existent a noi componente (aplicaţii);
• probleme de actualizarea informaţiilor în spaţiul web şi de popularizare on-line a
informaţiilor.
În cadrul ASEM, Sistemul informațional de Management Universitar, a reușit implimentatea
următoarelor module :
1. Platforma eLearning MOODLE
2. Modulul „ Contul unic”
3. Modulul „Sisteme antiplagiat utilizate”
4. Modulul „Admiterea”
5. Modulul ”Fondul de auditorii”
6. Sistemul „Sisteme de gestiune a procesului didactic” cu subsistemele:
6.1. „Reuşita, borderouri, certificate academice”
6.2. ”Contingentul de studenți”
6.3. ”Planurile de Învăţămînt”
7. Modulul Situl ASEM (datele despre reușita studenților ciclului I și II)
8. Modulul „Planificarea şi repartizarea orelor didactice” pentru şcoala doctorală
Legăturile între subsisteme sunt prezentate în figura de mai jos:
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1. platforma eLearning MOODLE

3. Sisteme antiplagiat utilizate

2. Contul unic
Secția “Planificare”
Sistemul de întocmire a
contractelor

6. Sisteme de gestiune a
procesului didactic

5. Fondul de auditorii
8. Planificarea şi
repartizarea orelor
didactice

4. Admiterea

7. Situl ASEM

Figura 6. Legăturile între subsistemele sistemului informational de management
universitar
Despre subsistemele menționate mai sus:
1. Platforma eLearning MOODLE
Este utilizat platforma eLearning MOODLE, care se află în producție începând cu 24
Martie 2005.
La moment în sistem sunt:
 Total cursuri: 341
 Cursuri vizibile pentru studenți: 192
 Număr cursuri active în perioada 2016/09/01 – 2017/09/01: 67
 Utilizatori cu rolul de student în cadrul cursurilor, care s-au logat în sistem
începând cu 2016/09/01: 2676
 Total conturi de utilizator cu posibilitatea de creare a cursurilor: 99
 Creatori de curs care s-au logat în sistem după 2015/09/01: 49
 Total utilizatori în sistem: 30904
2. Modulul „ Contul unic”
Între punctele 1 și 3 există un sistem de gestionare a utilizatorilor (contul unic). Sistemul
dat permite utilizarea aceluiași cont pentru mai multe sisteme, cu respectarea aceleiași
politici față de niuvelul de securitate. Acest sistem acum este rescris, pentru a corespunde
modificărilor ce țin de licență, cerințe față de sisteme și legături între sisteme. Plus ar fi
elaborarea unui design care ar fi mai bun pentru utilizator.
3. Modulul „Sisteme antiplagiat utilizate”
În acest este utilizat un sistem Anti-plagiat elaborat în cadrul ASEM. Ca bază a acestei
soluții servește platforma MOODLE cu module de procesare și raportare elaborate.
Elaborarea sistemului a început în anul 2010. Prima testare a sistemului a avut loc
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începând cu anul de studii 2010 – 2011, în cadrul facultății „Cibernetică, Statistică și
Informatică Economică”, pentru tezele de licență.
Din anul de studii 2011-2012, toate tezele de licență au fost salvate în format
electronic în repozitoriile din cadrul sistemului Anti-plagiat ASEM. În anul 2013 a fost
primit regulamentul „Regulament privind prevenirea plagiatului în rândul
studenţilor/masteranzilor”.
Din anul 2016 s-a început lucrul la conexiunea sistemului Anti-plagiat ASEM cu
Sistemul de Gestiune a Procesului Didactic, scopul principal fiind acordarea de servicii și
raportare noi pentru studenții și colaboratorii ASEM, desigur și perfecționarea soluției
existente pentru a corespunde cerințelor administrației ASEM.
 Utilizatori in cadrul sistemului Anti-plagiat ASEM: 22714
 Utilizatori cu rol de inspector (cu acces la teze din anumit segment al sistemului,
inclusiv administratorul sistemului): 26
 Utilizatori care s-au logat în sistem după 2016/09/01: 2768
 Lucrari înregistrate în repozitoriul: 20484
 Lucrari procesate (diferența fiind lucrările neadmise pentru procesare sau
defecte): 20386
Perioada

Lucrări procesate

Până în 2011/09/01

333

2011/09/01 00:00 - 2012/09/01 00:00

4282

2012/09/01 00:00 - 2013/09/01 00:00

3678

2013/09/01 00:00 - 2014/09/01 00:00

3467

2014/09/01 00:00 - 2015/09/01 00:00

3076

2015/09/01 00:00 - 2016/09/01 00:00

3000

2016/09/01 00:00 - 2017/09/01 00:00

2550

Total
20386
Notă: Timpul de procesare a unei lucrări de la începutul lansării sistemului până la
anul 2014 a variat de la 30 min. până la 12 ore. În Mai 2014 a fost efectuată o modificare
la sistem care a redus timpul de procesare la un maxim de 2 ore. În anul 2016 au fost
efectuate optimizări a sistemului care au redus timpul de procesare a unei lucrări la: 5 –
50 min. În anul de studii 2016-2017 s-a modificat interfața pentru utilizatori pentru a mări
comoditatea în lucrul cu sistemul, dar și a continua integrarea cu restul subsistemelor din
cadrul Sistemului Informatic ASEM.
4. Modulul „Admiterea”
Acest subiect a fost dat în exploatare în anul 2012.
Funcțional important:
1.Evidența abiturienților.
2.Validarea cererilor abiturienților conform criteriilor:
 Existența ofertei educaționale pentru specialitatea, limba, forma de studii
selectată.
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Existența locurilor în planul de înmatriculare pentru opțiunea selectată.
 Prevenirea depunerii de 2 ori a cererii în baza aceluiași document.
 Validarea diplomei pe site-ul ministerului (nu mai lucrează dupa ce ministerul a
schimbat site-ul)
5. Formarea raportelor operative cu numărul de cereri depuse pe specialitați
6. Repartizarea locurilor bugetare în baza mediei de concurs și a prioritații opțiunilor
7. a) Export de date pentru secția planificare pentru întocmirea contractelor
b) Export de date pentru subsistemul ”Contingentul de studenți” (din sistemul „Sisteme
de gestiune a procesului didactic”)
8. Pregătirea informatiei pentru afisarea pe site-ul ase.md
9. Suport pentru turul de admitere intermediar (in baza copiei documentelor de absolvire)
10. Mecanism de căutare în baza de date a abiturienților după mai multe criterii
11.Posibilitatea înmatricularii manuale a abiturientilor cu categorie specială (orfani,
invalizi, detinatori de diplome republicane)
12. Mecanism de depistare a conflictelor (verificare ca nici un abiturient cu medie mai
mare ca media cea mai mică la specialitatea dată să nu fie înmatriculat la contract
13. Statistica live (diagrama) depunerii documentelor pe zile și ore a zilei.
14. Imprimarea documentației auxiliare pentru evidența dosarelor: Procese verbale, acte
de transfer, ordine de înmatriculare, extrase din ordine de înmatriculare.
15.Modul de formare a listelor și evidența notelor la examene de admitere la masterat (la
moment nu se folosește, dat fiind faptul, că examenele de admitere au fost anulate)
16. Precompletarea la o parte din date în formular dacă abiturientul a depus documentele
în ASEM în anii precedenți.
17. Posibilitatea formării listelor persoanelor din categoria specială - orfani, invalizi,
deținători de diplome etc.


Modificări majore a programului efectuate în ultimii ani:
1. Renunțarea la examene de admitere la masterat
2. Adăugarea în bază a formei de studii - frecvență redusă
3. Schimbarea structurii planului de admitere la masterat de la locuri pe domeniu de
formare la locuri pe specialitate.
4. 2017 - modificarea numărului de opțiuni posibile la masterat de la 1 la 3 cu
posibilitatea selectării programelor diferite pentru buget și contract.
5. Modulul ”Fondul de auditorii”
Acest modul a fost dat în exploatare în anul 2010.
Funcțional important:
1) Importul nomenclatoarelor din sistemul de planificare.
2) Funcțional separat pe catedre, decanate și laboratorul sisteme informatice de instruire.
3) Permite evidența orarului pentru ciclul I, Licenta, învățământ cu frecvență.
4) Modul separat pentru evidența orarului pentru frecvență redusă (se încarcă fișiere intro structură principală).
5) Modul separat pentru evidența orarului grupelor de la masterat.
Funcțional de verificare dacă auditoriul nu este ocupat pentru o dată anumită.
6) Introducerea orarului pe serii de studenți în regim drag&drop.
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6. Sistemul „Sisteme de gestiune a procesului didactic”
Sistemul gestionează datele despre studenți pe cicluri de studii: învățământ compensator, ciclul I,
licență și ciclul II, masterat.
Începutul implementării anul universitar 2014-2015.
6.1.Modulul „Reuşita, borderouri, certificate academice”
Funcțional:
1. Rapoarte semestriale:
a) Studenţii pretendenţi la bursă
b) Reuşita studenţilor (pentru decanate şi pentru catedre)
2. Rapoarte anuale:
a) Studenţii pretendenţi la locuri cu finanțare de la buget
b) Reuşita studenţilor (pentru decanate şi pentru catedre)
3. Supliment la diplomă :
a) Încărcarea datelor de la minister:
 seria diplomei
 numărului de înregistrare
b) Verificarea informaţiei pentru suplimente
c) Crearea fişierelor PDF cu suplimente
4. Diferite certificate la cererea studenților:
Certificat că este student la ASEM
Certificat pentru impozit
Situația academică
ș.a.
5. Formarea şi transmiterea reuşitei studenţilor pe situl ASEM
6.2. Modulul ”Contingentul de studenți”
Funcțional:
1. Încărcarea datelor despre abiturienți din BD a subsistemul „Admiterea”
2. Gestiunea ordinelor ce ţin de contingentul de studenţi (Ordine de înmatriculare, restabilire,
exmatriculare, transfer, ș.a.m.d.)
3. Diferite certificate la cererea studenților, centrelor militare, ș.a.
6.3. Modulul ”Planurile de Învăţămînt”
Funcțional:
1. Gestionarea Planului de Învățământ (an compensator, licență, masterat) pentru a-l utiliza la
necesitățile subsistemului „Reuşita, borderouri, certificate academice”
7. Modulul de publicare a informației pe Situl ASEM (datele despre reușita studenților
ciclului I și ciclului II). Acest modul permite decanatelor facultăţilor să publice în conturile
studenţilor şi masteranzilor notele obținute la sesiune de către aceștea. Tot prin acest modul
se realizează şi informarea studenţilor şi masteranzilor cu privire la sesiunile de examen,
diferite anunţuri etc.
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8.
Subsistemul „Planificarea şi repartizarea orelor didactice” pentru şcoala
doctorală
Implementat în anul 2016.
Funcțional:
Planificarea fondului de ore pentru retribuirea muncii
Repartizarea normei didactice a profesorului

9.2.Dotarea instituției de învățământ superior cu calculatoare, acces la internet;
În anul de studii 2016-2017 au fost achiziţionate:
 48 de calculatoare. Acestea au fost amplasate: în sălile cu calculatoare – 30, la
decanate, catedre, servicii – 18;
 4 proiectoare multimedia.
ASEM dispune de un canal Internet prin fibră optică cu capacitatea de 800 mbps. Sunt
instalate 70 de rutere WiFi, care asigură accesul gratuit la Internet în toate blocurile de
studii și în căminele studențești.
La moment în ASEM există:
 675 de calculatoare, toate cu conectare la internet;
 78 proiectoare multimedia, dintre care 60 plasate permanent în săli de studii și 18
distribuite la decanate şi catedre;
 5 table interactive.
9.3.Procesul de organizare/desfășurare în instituție a programelor ce țin de
dezvoltarea la viitorii specialiști, a abilităților de utilizare a TIC, inclusiv de
elaborare/ utilizare a conținuturilor educaționale digitale, inclusiv programul
MOODLE
Este implementată platforma eLearning MOODLE, care se utilizează din 2005.
În prezent în sistem sunt:
 Total cursuri – 341;
 Cursuri active în 2016/2017 – 67;
 Total conturi de profesori – 99;
 Total profesori care s-au înscris în sistem în 2016/2017 – 49;
 Total utilizatori (studenți) în sistem – 30904;
 Studenți care s-au înscris în sistem în 2016/2017 – 2676.
Platforma Moodle de asemenea este utilizată pentru verificarea tezelor de licență și a
celor de master la plagiat prin sistemul Antiplagiat.
9.4.Elaborarea şi implementarea programelor de instruire a profesorilor pentru
utilizarea TIC, Nr. de cadre didactice instruite
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Au fost elaborate programe de instruire a câte 20 de ore pentru cadrele didactice în
vederea utilizării TIC. În anul de studii 2016-2017 au fost instruiți 33 de profesori de la
diferite catedre și profiluri. (în total în ultimii 6 ani – 154 de profesori).
9.5.Utilizarea TIC în procesul de examinare și evaluare;
Pentru examinarea și evaluarea studenților se utilizează două sisteme de bază:
1. Sistemul de testare și evaluare „SuperTest”, utilizat de către catedrele:
 Cibernetică și Informatică Economică,
 Tehnologii Informaționale,
 Comunicare Economică și Didactică,
 Bazele Activității Bancare
2. Componenta de testare și evaluare a sistemului Moodle. Se utilizează de către toți
profesorii care utilizează acest sistem (99 de profesori).
9.6.Sporirea calității învățământului universitar prin promovarea integrării
cursurilor online (Massive Open Online Courses - MOOC) în curricula
universitare
Nu se utilizează.
10. Informaţii privind implementarea programelor şi strategiilor naţionale
1.1. Prevenirea şi combaterea 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:
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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 2016.
9 decembrie 2016, în Ziua internațională anticorupție pe pagina Facebook al facultății
a fost lansat un spot anticorupție. Impactul postării fiind de 3510 persoane, 603
vizualizări și 23 aprecieri, comentarii și distribuții (Anexa 21)
28 aprilie Simpozionul științific al tinerilor cercetători – studenții Canalî Sergiu,
Repida Pavel, MKL-152 au elaborat și prezentat comunicare ”Strategii și modalități
de combatere a corupției la nivel național”, cond. şt.: Olesea Rotaru

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
mai - iunie 2017.
Discuţii tematice organizate de catedra Limbi Moderne de Afaceri (LMA):
 Fenomenul corupţiei şi contracararea acestuia (decembrie 2016; iunie 2017);
Manifestări organizate de CSFF:
 Dezbateri ” Rolul instituțiilor publice în prevenirea si combaterea corupției” (martie
2017).
 prin discuții tematice cu șefii de grupă în cadrul ședințelor de starostat, organizate lunar
de echipa managerială a facultății. Printre principalele subiecte discutate prioritate se
acordă familiarizării studenților cu prevederile Codului de Etică universitară, esența
principiilor de integritate academică, cum să evite sau să încerce să soluționeze
conflictele de interes. De asemenea, anual are loc informarea cadrelor didactice cu
ordinul Rectorului din 19 mai 2017 cu privire la interzicerea colectării mijloacelor
băneşti în scopul organizării examenelor de finaliare a studiilor, promoția 2017. O altă
acțiune de prevenire și combatere a corupției au fost pliantele trimise de către CNA
instituțiilor și persoanelor cu funcții manageriale, precum și pliantele elaborate în cadrul
ASEM
1.2. Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020
În contextul reformării sistemului de protecţie a copilului din Republica Moldova şi
alinierii acestuia la standardele şi angajamentele europene şi internaţionale, în ultimii ani în
Republica Moldova au fost înregistrate o serie de realizări importante. În cadrul disciplinei
„Dreptul familiei” sunt incluse două teme: „Protecţia copiilor aflaţi în situaţie de risc si separați
de părinţi” și ”Relaţiile juridice dintre părinţi şi copii. Drepturile şi obligaţiile părinţilor
privind educaţia şi instruirea copiilor”.
De asemenea, a fost organizată o conferință științifică studențească cu genericul::
Protecţia copiilor minori şi relaţiile juridice dintre părinţi şi copii”, în data de 24.05.2017.
Invitații de onoare ai conferinței au fost:
Maia BANARESCU, Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului;
Rodica TEREHOVSCHI, Şef interimar Direcţia Municipală pentru protecţia drepturilor
copilului
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:
127

 Dauna jocurilor video cu conţinut negativ (sem. I);
 Jocurile video: pro sau contra?” (aprilie 2017).

În această direcție la întâlnirea cu anul I de studii, organizată tradițional în ziua de
1 septembrie anual, se atrage atenție la drepturile și obligațiile studenului, prescrise în
regulamentele interne ale ASEM, dar și în ghidul studentului. Se familiarizează cu regulile de
cazare și comportament în cămin, precum și cu amplasarea și graficul de lucră al cantinelor și
bufetelor. Pe parcursul anului de studii au loc vizite a decanului și prodecanilor în căminele
studențești. Permanent studenții sunt monitorizați de către intendații de la cămine.
În prag de Crăciun, angajații ASEM, inclusiv facultatea „Contabilitate” au colectat bani și
daruri care au fost înmânați familiei Petrașcu de către rectorul ASEM, Grigore Belostecinic.
Liubov Petrașcu a rămas singură cu patru copii în fața vitregiilor sorţii, după ce soțul ei, care în
ultimii ani a lucrat medic anestezist la Institutul de Medicină Urgentă din capitală, a pierdut lupta
cu cancerul.

1.3. Strategia națională „Moldova digitală, 2020”
În anul universitar 2016-2017, 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.
Profesorii au participat la cursuri privind folosirea TIC în procesul de instruire, inclusiv utilizare
Tablelor Smart.
În noile planuri de studii pentru ciclul II Masterat a fost introdusă o nouă disciplină
Dreptul comerțului electronic. Temei pentru inserarea acestei discipline a servit Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii
informaţionale “Moldova Digitală 2020” nr. 857 din 31.10.2013//Monitorul Oficial nr.252257/963 din 08.11.2013. pe lângă acest act normativ putem să enumerăm și Legea privind
comerţul electronic nr.284-XV din 22.07.2004 // Monitorul Oficial al R. Moldova nr.138146/741 din 13.08.2004; Lege privind semnătura electronică şi documentul electronic
nr.91 din 29.05.2014 // Monitorul Oficial nr.174-177/397 din 04.07.2014; Lege privind
prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice nr.20-XVI din 03.02.2009 // Monitorul
Oficial nr.11-12/17 din 26.01.2010; Lege cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică
nr. 114 din 18.05.2012 // Monitorul Oficial nr.193-197/661 din 14.09.2012;Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova cu privire la Concepţia guvernării electronice
nr. 733 din 28.06.2006 // Monitorul Oficial nr.106-111/799 din 14.07.2006.
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:
 Dezvoltarea serviciilor electronice fiscale (februarie 2016);
Participarea cadrelor didactice la instruiri în domeniul TIC:
 3 cadre didactice catedrei „Finanţe şi asigurări” au participat la Programul de instruire
”Aplicarea tehnologiilor informaţionale de comunicare în instruire. Sistemul Moodle”,
organizat de Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii,
ASEM (09.01.2017 – 13.01.2017);
Organizarea manifestărilor:
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 Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital” a organizat Conferinţa ştiinţifică internaţională
„Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare”
(22-23 decembrie 2016);
Manifestări organizate de CSFF:
 Workshop ”Digital student” (februarie 2017).
 ASEM a realizat progrese importante în implementarea tehnologiilor societăţii
informaţionale. Or, eforturile ASEM sunt orientate spre crearea condiţiilor pentru
dezvoltarea societăţii informaţionale, concentrînd eforturile pe trei piloni: i)Infrastructură
şi acces – îmbunătăţirea conectivităţii şi accesului la reţea; ii)Conţinut digital şi servicii
electronice – promovarea generării conţinutului şi serviciilor digitale; iii)Capacităţi şi
utilizare – consolidarea alfabetizării şi competenţelor digitale pentru a permite inovarea şi
a stimula utilizarea. Tabloul complex al lumii digitale de azi include echipamente mobile
inteligente şi instrumente de colaborare la distanţă, care ar permite ca serviciile să fie
oferite oricînd, oriunde şi prin oricare echipament. Referitor la infrastructură și acces,
decanatul și catedrele facultății dispun de echipamentele necesare, care sunt permanent
monitorizate și îînoite. Sunt dezvoltate aplicații (soft-uri) specifice lucrului decanatului,
studenții își pot verifica on-line reușita academică, orarul, oferta educațională,
curiculumul universitar. Toate informațiile considerate utile pentru studenți sunt plasate
pe paginile WEB ale catedrelor și decanatului. În toate spațiile ASEM există wi-fi
gratuit. Sălile de studii, în mare parte sunt dotate cu proiectoare. Referitor la conținut
digital și servicii electronice studenții și profesorii ASEM beneficiează online de
serviciile biblotecii. Biblioteca Ştiinţifică a ASEM propune pentru utilizatori catalogul
electronic, baze de date (bibliografice, referative, full-text), servicii Internet, servicii de
livrare electronică a documentelor, de copiere şi scanare etc. Prin intermediul paginii
Web a bibliotecii, utilizatorii au acces la expoziţii virtuale şi alte resurse informaţionale
educaţionale. Referitor la capacități și utilizare ne focusăm asupra dezvoltării
competențelor digitale atât studenților, cît și profesorilor. În acest context au fost
organizate cursuri de perfecționare „Aplicarea tehnologiilor informaționalede comunicare
în instruire. Sistemul MOODLE”, la care au participat cadrele din cadrul facultății
„Contabilitate” – Valentina Paladi, dr., conf. univ.; Lica Erhan, dr. conf. univ.; Popovici
Angela, dr. conf. univ.; Bugan Corneliu lector; Curagău Natalia, dr. conf. univ.;
Dragomir Natalia, dr. conf. univ.; Ratcov Maria, lector. Deasemenea au fost dezvoltate
mai multe cursuri în format electronic și plaste în sistemul MOODLE (tab . 9.1)
Anual, în luna aprilie, la ASEM are loc Simpozionului Științiﬁc al Tinerilor Cercetători.
Acesta se desfășoară pe parcursul a două zile, întrunește sute de participanți din țări precum
Republica Moldova, România, Ucraina, Belarus ș.a. La conferință sunt prezentate
comunicările științiﬁce ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor pe secțiuni tematice.
Comuncările care câștigă locurile I-III se publică întrun volum de culegeri științifice ale
studenților.
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1.4.

Strategia Națională de Ocupare a Forței de Muncă pentru anii 2017-2021

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. 300 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) - Concursului Național ”Ai o idee de
afaceri? – noi te ajutăm să o realizezi”. Aprilie – iunie 2017.
În anul de studii 2016-2017 conf.univ. Vaculovschi Dorin a participat la elaborarea și,
totodată, fiind autorul Strategiei Naţionale de ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021,
adoptată prin hotărârea guvernului din decembrie 2016.
Studenții din cadrul facultății studiază la disciplinele: Piața muncii”, „Politici de
ocupare a forței de muncă” și „Dreptul muncii” mai multe teme: Rolul statului pe piața
muncii, Migrația forței de muncă etc.. În acest context, în cadrul orelor practice studenții
analizează situația pe piața forței de muncă din Republica Moldova, identifică probleme, propun
soluții, în special fiind preocupați de politica statului privind angajarea tinerilor în câmpul
muncii. La fel, pentru lucrul individual, studenții pregătesc comunicări, prezentări cu tema:
Măsuri de ocupare a forței de muncă, Rolul statului în stimularea angajării tinerilor în Republica
Moldova, Migrația și impactul acesteia asupra pieții forței de muncă din Republica Moldova. La
fel, studenții au participat la târgul locurilor de muncă organizat în cadrul ASEM, precum și la
mai multe ateliere în cadrul acestui eveniment.
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:
 Prin cunoştinţe dobândim avere/ Par savoir vient avoir (septembrie 2016);
 Aşteptări şi realităţi vizavi de studiile la ASEM şi concordanţa lor cu piaţa muncii din
ţară şi de peste hotare (octombrie 2016);
 Competenţele necesare un specialist performant (octombrie 2016);
 Problemele actuale ale tinerilor (noiembrie 2016);
 Training programme for Cultural Managers from Moldova, Romania and Ukraine (sem.
II);
 Mâine sunt economist. Ce fac: plec sau rămân? (mai 2017);
 Un an de studii ASEM: noi cunoştinţe, noi provocări, noi posibilităţi, noi oportunităţi
(mai 2017).
 participarea cadrelor didactice la Zilele Carierei dar și implicarea cu informare a studenților;
Workshopul „Cum să-ți construiești o carieră în domeniul financiar-contabil”, ASEM din
05.04.17;
Un aspect important în găsirea unui loc de muncă îl au succesele obținute pe parcursul
studiilor, materializate prin burse de studii, burse de merit, etc. Așa dar, în anul de studii 2016130

2017 Bursa Guvernului a fost câștigată de Maria Șochichiu, (ciclul I, anul III, specialitatea
Contabilitate); Bursa ”Moore Stephens KSC” de către Stanislav Zacrevschii (anul III,
Contabilitate), Maria Șochichiu (an. III, Contabilitate).
Un alt eveniment în realizarea strategiei a fost concusul Studențesc în cadrul Cercului
Științific Studențesc „Fă un pas mai aproape de contabilitate”, care a avut ca scop promovarea
educație contabile și rolul ei în dezvoltarea cu succes a unei afaceri.

La cea de-a 5 ședință a Cercului Științific Studențesc “ANALIZA ECONOMICO FINANCIARĂ A ENTITĂŢILOR” din cadrul catedrei “Contabilitate și Analiză Economică“, pe
13 decembrie, conducerea decanatului facultății ”Contabilitate” a inițiat o vizită, pentru
reprezentanții cercului științific, la entitatea ÎM ”Fabrica de brânzeturi din Soroca” SA. Vizita a
avut drept scop amplificarea durabilității cunoștințelor teoretice și practice din domeniul analizei
economico-financiare, prin crearea unui cadru propice schimburilor de opinii între studenți și
specialiști din sectorul real, precum și acumularea unei experiențe în domeniul managementului
producerii prin prisma structurii organizatorice și a proceselor tehnologice din cadrul entității.
Studenții au rămas mulțumiți de discuțiile cu muncitorii entității, care și-au împărtășit experiența
personală și profesională și acumularea unei experiențe în domeniul managementului producerii
prin prisma structurii organizatorice și a proceselor tehnologice din cadrul entității. Studenții au
rămas mulțumiți de discuțiile cu muncitorii entității, care și-au împărtășit experiența personală și
profesională.
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Alte acțiuni de informare sau evenimente organizate vizavi de promovarea și ridicarea
gradului de ocupare a forței de muncă sunt generalizate în tabelul 32.

Decanatul
Contabilitate

Absolvenții
promoției
2016

Centrul de Ghidare Anul I,
în Cariera al ASEM Anul II,
Anul III

Junior Audit Consultant în
cadrul Departamentului de
Audit

Ernst & Young
Moldova

15.12.16

Anul III

martie
2017

Banca Comercială
Română Chişinău
SA

3.

4.

Zilele carierei organizate în
ASEM

Până

Partcipanții

Centrul de ghidare
în carieră ASEM

Sondaj telefonic absolvenților
promoției 2016 prinvind
angajabilitatea absolvenților

13.04.2017

Organizatori

Oportunități de carieră la
companii din Germania și
Austria întâlnire informativă
Programului de Stagii lansat
de Banca Comercială Română
Chişinău SA

2.

5.

22.05.17

Acțiuni sau evenimente

0306.04.17

Nr.
d.o.
1.

Da
ta

Tabelul 32. Acțiuni de informare și evenimente aferente promovării și ridicării
nivelului de ocupare a forței muncă

Anul II,

Anul III

1.5. Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020
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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 2016 (Anexa 9).
 8 studenți au avut posibilitatea să-și desfășoare stagiul de practică în cadrul AGEPI.
Stagiarii au fost familiarizați cu domeniile de 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.
 27 aprilie, Concursul economic „Azi student, mâine antreprenor”, ed. a IX-a, acțiunea
a făcut parte din programul de manifestări dedicate Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale 2017. Tema ediției a fost: „Ideii de afaceri care ușurează viața”.
 28 aprilie în cadrul Simpozionului Tinerilor cercetători, cu suportul AGEPI, a fost
organizată secțiunea "CREATIVITATE, INOVAŢIE ŞI PROTECŢIA PROPRIETĂŢII
INTELECTUALE".
 Studenții de la specialitatea Drept, studiază Dreptul proprietății intelectuale în anul 3
de studii. În afară de materialul teoretic, aceștia sunt preocupați de problemele practice cu
care se confruntă proprietatea intelectuală în RM. În acest context, pentru activitatea
individuală studenților le sunt repartizate teme ce țin de cele mai actuale probleme ale
proprietății intelectuale, la care urmează să lucreze și să prezinte rapoarte. La fel, anual se
organizează în cadrul Simpozionului tinerilor cercetători o secțiune destinată proprietății
intelectuale în colaborare cu AGEPI, la care participă studenții de la specialitatea Drept
cu comunicări, iar cei mai buni: Saulenco Olga și Spînu Olga au fost premiați cu locurile
II și repectiv I. La 22 martie 2017, Tighineanu Alexandra, lector universitar la catedra
Drept Privat, a participat la lansarea proiectului, ”Suport pentru asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală, finanțat de UE”, (beneficiar AGEPI), iar la 19-20
aprilie 2017, împreună cu cîțiva studenți au participat la conferința anuală Lecturi
AGEPI, organizată de către AGEPI.
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:
 Proprietatea intelectuală în circuitul economic (sem. II).
1.6. Planul național de prevenire și combatere a traficului de ființe umane
Manifestări organizate de Consiliul Studențesc al Facultății Finanțe:
 Workshop ”Ce este traficul de ființe umane? De ce ar trebui să îți pese?” (aprilie 2017).

1.7. Strategia de dezvoltare a societății civile
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:
 Normele etice de comunicare (sem. I);
 Sunt student ASEM şi nu regret (octombrie 2016);
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 Dragobetele - Sărbătoarea Dragostei la Moldovenii de altă dată (februarie 2017);
 Personalităţi care au schimbat lumea (februarie 2017);
 Sunt vedetă în ASEM (martie 2017);
 9 Mai – Ziua Europei (mai 2017);
 Ce este prietenia în lumea modernă (sem. II);
Manifestări organizate de CSFF:
 Flash-mob ”Dăruiește speranță” în scopul sensibilizării studenților și strângerea de
fonduri pentru studenta facultății Finanțe, Laura Chițac, gr.FB-143 (octombrie 2016);
 Sesiunea de informare cu privire la votul informat (octombrie 2016);
 Flash-mob ”Votul informat contează” (octombrie 2016);
 NightMovie Fest (-Scurt metraje ”Omul de lângă tine”-Theimitation game) (noiembrie
2016).
 În această direcței facultatea „Contabilitate” depune eforturi de stimulare a
voluntariatului din partea studenților. Astfel studenții de la programul de studii
„Contabilitate” au fost implicați in calitate de voluntari în organizarea Conferinței
Științifice Internaționale „Contabilitatea în era digitală”, care a avut loc în 5-6 aprilie
2017. Lor le-a revenit ca misiune să întâlnească oaspeții, înregistrarea partcipanților la
conferință, să-i ghidezi prin labirinturile ASEM, deservirea cu cafea, ciai, etc. Aceleași
obligațiuni le-a revenit voluntarilor și în organizarea șe derularea Conferinței Științifice
Internaționale ,,Analiza Economico-Financiară în contextul raportării integrate:
paradigme educaţionale şi provocări profesionale”, desfășurată la 27-28 mai 2017.
Voluntariatul contribuie la: promovarea democraţiei şi a egalităţii şanselor; punerea în
practică a valorilor europene ale solidarităţii; creşterea responsabilităţii civice, a
participării şi a interacţiunii în societate; promovarea schimbării şi dezvoltării;
dezvoltarea unei societăţi unitare prin integrare și includere socială, generare de încredere
şi solidaritate; creşterea legăturilor sociale şi a coeziunii sociale; dezvoltarea capitalului
social; creşterea bunăstării şi reducerea sărăciei.
1.8. Politica Națională de Sănătate
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: baschet (fete, băieți), volei (fete, băieți), atletism (fete, băieți), tenis de masă, trântă.
Profesorii 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.
În anul universitar 2016-2017 studenților ASEM participă la diverse competiții sportive
naţionale şi Internaţionale (Tabelul 33).

Tabelul 33
Participarea sportivilor la competiții naţionale şi Internaţionale
Competiţia/ participant

Proba

Orașul, țara,

Locul

Antrenor/
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Campionatul Naţional
Universitar
Cupa RM
Campionatul
Naţional
Universitar
Campionatul Naţional
Universitar
Campionatul Naţional
Universitar
Campionatul
Naţional
Universitar
Campionatul
Naţional
Universitar
Campionatul
Universitar
Campionatul RM

Naţional

Cupa RM
Campionatul RM
Ciobanu Victor
Campionatul
Mondial
Universitar / Ciobanu Victor
Campionatul RM/
Prepeliţa Maxim
Campionatul
Mondial
de
Tineret
Prepeliţa Maxim
Turneu Internaţional
Tarlev Ilie
Campionatul
Naţional
Universitar
Campionatul
Naţional
Universitar

Baschet
feminin
Baschet
Feminin
Baschet
masculin
Volei
feminin
Volei
masculin
Tenis de
masă feminin
Tenis de
masă
masculin
Babminton
Rugby
masculin
Rugby
masculin
Lupte GrecoRomane
Lupte GrecoRomane
Lupte Libere
Lupte Libere

Perioada
Chişinău, Martie
2017
Chişinău,
Mai
2017
Chişinău, 07-11
noiembrie 2017
Chişinău,
Noiembriedecembrie 2016
Chişinău,
05-09 decembrie
Chişinău
Noiembrie 2016
Chişinău
Noiembrie 2016

II

Responsabil
Scutelnic V.

III

Scutelnic V.

III

Scutelnic V.

II

Istrati L.

III

Gorea N.

II

Feraru V.

II

Feraru V.

Chişinău
Decembrie 2016
Chişinau,
2016
Chişinau, 2016

III

Leviţchi D.

I

Moţoc S.

II

Moţoc S.

Chişinau, 2016

I

Armanov S.

III

Armanov S.

I

Armanov S.

III

Armanov S.

Chişinau, 2016

Coblevo,
II
Leviţchi D.
Ucraina 2017
Şah
Chişinau , 17-20
IV
Pîrău S.
octombrie 2016
Joc de dame
Chişinau, 08V
Pîrău S.
10 noiembrie
2016
De asemenea, profesorii catedrei Educație Fizică și Sport participă la diverse competinții
sportive organizate în țară și peste hotare (Tabelul 34), inclusiv Jocurile Balcanice la atletism
(Anexa 22).
Tabelul 34
Participarea profesorilor catedrei EFS la competiții naţionale şi Internaţionale
Badminton
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Competiţia
Jocuri
Balcanice

Orașul, țara,
data desfășurării
Nivisad, Serbia
23-25 septembrie 2016

Proba

Locul

Participant

Atletism
100m
discul
discul
suliţa
greutatea
Badminton

II
II

Istrati Ludmila

III
II
II
III

Leviţchi Daria

Badminton
Badminton

II
I

Leviţchi Daria
Istrati Ludmila

Chişinău
16-17 mai 2017

Badminton

IV

Istrati Ludmila
Leviţchi Daria
Gorea Nicolae

Iaşi, România
28-30 aprilie 2017

Badminton

I, III

Istrati Ludmila

Turneu
Internaţional

Burgas, Bulgaria
19-21 august 2016

Jocuri
Balcanice
Turneul
Naţional al
Cadrelor
didactice
Jocuri
Balcanice

Bulgaria, 04-06.11.2016

Istrati Ludmila

Catedra Educație Fizică și Sport a organizat mai multe evenimente sportive în care au fost
antrenați atât studenții, cât și personalul ASEM (Tabelul 35).
Tabelul 35
Manifestări sportive organizate pe parcursul anului universitar 2016-2017

Nr.
1.

2.

3.

4.

Perioada

Statutul

24
septembrie
2016

Cursa de alergări
Comitetul Olimpic şi Sportiv
din Moldova în colaborare cu
Federaţia Sportului
Universitar din Moldova
Competiţii şi festivitatea
sportivă de totalizare
Catedra „Educaţie Fizică şi
Sport”
Competiţii „ Sărbătoarea
Sportului”
Catedra „Educaţie Fizică şi
Sport”
Cursa Olimpică
Comitetul Olimpic şi Sportiv
din Moldova

Decembrie
2016

Februarieaprilie 2017

20 mai
2017

Denumirea

Numărul
de
participanţi

„Olimpic ECOFEST2016”

110

Campionatul Intern al
cadrelor didactice şi
colaboratorilor ASEM

70

Campionatul Intern al
studenţilor/masteranzilor
ASEM

200

OLIMPIC FEST-2017

100
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În cadrul unor ședințe organizate la începutul anului universitar studenții
anului I ai facultății BAA au fost informați despre asigurările de sănătate, despre instituția
medicală unde trebuie să se adreseze în cazul apariției problemelor de sănătate.
Politica Naţională de Sănătate reprezintă un ansamblu de priorităţi şi direcţii de dezvoltare
în domeniul sănătăţii. Scopul Politicii Naţionale de Sănătate constă în crearea condiţiilor optime
pentru realizarea maximă a potenţialului de sănătate al fiecărui individ pe parcursul întregii vieţi
şi atingerea unor standarde adecvate de calitate a vieţii populaţiei.
Includerea disciplinei „Dreptul sănătății” în planul de studii pentru specialitatea „Drept
economic”, masterat, nu e deloc întâmplătoare deoarece cu toții suntem consumatorii serviciilor
medicale, în calitate de persoane fizice, și e necesar de a ști de ce servicii putem beneficia și de a
ne proteja drepturilor în cazul survenirii malpraxisului.
Pe lângă aspectele de ordin general legate de dreptul la ocrotirea sănătății se analizează așa
probleme cum ar fi: reglementarea activității personalului medical și farmaceutic; drepturile și
obligațiile pacienților în exercitarea dreptului la protecţia sănătăţii; acordarea ajutorului medical
în realizarea dreptului la viață; reglementarea juridică a sănătății reproductive; dreptul la
protecţia sănătăţii a bolnavilor cu maladii transmisibile; protecția sănătății mentale;
reglementarea transplantului de organe, țesuturi și de celule umane; cercetările biomedicale și
experimentele pe subiecții umani: aspecte legale și etice; măsurile legale pentru abuzuri în
sistemul de sănătate.
De asemenea, în luna decembrie 2016, în cadrul sărbătorii Zilei Internaționale a
Drepturilor Omului, a fost petrecută o conferință studențească cu genericul „Dreptul la ocrotirea
sănătății – un drept fundamental al omului”. Rapoartele prezentate au fost cu o tematică
diversificată și foarte actuală.
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:
 Sănătatea este un acord între tine şi corpul tău (septembrie 2016);
 Alimentaţia sănătoasă – condiţia unei vieţi fericite (septembrie 2016) ;
 Educaţia tinerei generaţii pentru un mod sănătos de viaţă (noiembrie 2016);
 Protecţia civilă în situaţii excepţionale (octombrie 2016; martie 2017).
 În realizarea acestei politici cadrele didactice ale facultății „Contabilitate” partcipă anual
la campionatul cadrelor didactice și a colaboratorilor ASEM. În anul de studii 2016-2017
acesta s-a desfășurat cu genercul „Spartachiada 2016”. În clasamentul general facultatea
Contabilitate a ocupat locul II cu un punctaj de 35 puncte. Arbitru principal - lector
superior Feraru Valentina. La Jocul de volei, care scoate în evidență îndemânarea,
spontaneitatea, creativitatea și estetica, facultatea de contabilitate a ocupat locul III. La
Jocul de șah faculatea s-a plasat pe Locul II (Nani Mihai). La Jocul de Dame Facultatea
Contabilitate cu capitanul echipei, Nani Mihai s-s clasat pe locul I.
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Un mod de viață sănătos promovăm și în rândul studenților. Or, Studenții facultății
„Contabilitate” au participat activ în cadrul concursului UNIVERSIADA ASEM 2016, organizat
de catedra de Educație Fizică și Sport, unde au avut posibilitatea să-și testeze forța fizică și
spiritul de competiție. Ca și în anii precedenți, sportivii au concurat în cadrul a zece probe: volei
fete, volei băieți, tenis fete, tenis băieți, dame, badminton, atletism B, atletism F, baschet și șah.
Facultatea „Contabilitate” a obținut LOCUL 2 în clasamentul general, fiind cei mai buni la proba
de badminton (locul I - Ion Brașoveanu, Cristina Curcenco), tenis de masă între fete (locul I (Ana Troian, Mihaela Radu), tenis de masă între băieți (locul II - (Igor Silivestru, Sergiu
Vasilache), proba de șah (locul III).
1.9. Programul național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:
 Măsurile de combatere a alcoolismului şi fumatului în rândurile tinerilor (sem. I).
Manifestări organizate de Consiliul Studențesc al Facultății Finanțe:
 Flashmob ”Menssana in corporasano” (aprilie 2017).

1.10.

Programul național privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016

Studenții da la ASEM au fost informați cu privire la consecințele fumatului.
Fumatul este unul dintre factorii principali de risc major şi agent cauzal pentru cel puţin şase
boli cronice devastatoare: bolile cardiace, cancerul, bolile celebro-vasculare, diabetul zaharat,
bolile pulmonare distructive cronice şi etero-scleroza.
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1.11.

Strategia națională antidrog;

facultatea BAA au fost întreprinse acţiuni de informare, despre nocivitatea şi riscurile
aferente consumului substanţelor narcotice sau psihotrope.
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:
 Tineretul actual alege modul sănătos si activ de viată. Spunem NU drogurilor!
(decembrie 2016);
 Lupta împotriva utilizării drogurilor – problema esenţială a contemporaneităţii. Atenţie:
Drogul ucide…” (februarie 2017);
Manifestări organizate de CSFF:
Flashmob ”Menssana in corporasano” (aprilie 2017)

1.12.

Programul naţional de asigurare a egalităţii de gen

La Facultatea de Business şi Administrarea Afacerilor accesul studenţilor la diferite
servicii şi privilegii, inclusiv burse de studii, este asigurat pe bază de egalitate, în funcţie de
rezultatele la învăţătură, în activitatea de cercetare, sportivă, culturală etc.
Dezbateri organizate de catedra LMA:
 Egalitatea de gen, mit sau realitate (decembrie 2016) catedra LMA;
 A da mâna în semn de salut: poate fi o manifestare de discriminare de gen? (martie 2017)
catedra LMA;
Proiectul desfăşurat în cadrul ASEM:
„Introducing GRB course in the Academy of Economic Studies of Moldova”
 Obiectivul proiectului: sprijinirea ASEM la:
 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 rezultatelor ştiinţifice:
 13 lectori din cadrul ASEM instruiţi în domeniile egalităţii de gen, drepturilor omului,
planificării şi bugetării sensibile la gen
 cursul BSG la nivel de masterat revizuit, aprobat de Senatul ASEM şi introdus în calitate
de disciplină obligatorie pentru programele de masterat „Finanţe Publice şi Fiscalitate” şi
„Contabilitate şi Audit în Instituţiile Publice)
 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
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 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
 compendiul de teme în domeniul BSG pentru studii universitare de masterat elaborat
 ghidul în domeniul BSG pentru reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale
elaborat
 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 publice locale 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.
Organizarea manifestărilor:
 Lansarea Manualului „Bugetarea Sensibilă la Gen” pentru studii la ciclul II, Masterat.
Autori: A. Casian, conf. univ. dr., A. Baurciulu, conf. univ. dr., A. Petroia, conf. univ. dr.
(23 septembrie 2016);
 Instruire privind Bugetarea Sensibilă la Gen pentru Autorităţile Publice Locale.
Organizatori: ASEM şi UNWomen (21 şi 25 octombrie 2016);
 Evenimentul de totalizare a proiectului regional ”Promovarea politicilor sensibile la
dimensiunea de gen în Europa de Sud-Est, faza II”, 22 noiembrie 2016, UNWomen.
A.Casian, conf. univ.dr., A.Baurciulu, conf. univ.dr., A.Petroia, conf. univ.dr.
 Evenimentul de lansare a Raportului ”Estimarea costurilor violenței în familie și
violenței față de femei în Moldova”, 6 decembrie 2016 (participant). A.Casian, conf.
univ.dr., A.Baurciulu, conf. univ.dr., A.Petroia, conf. univ.dr.
Comunicările orale în cadrul instruirii:
1. BAURCIULU A. Strategii şi politici de promovare a egalităţii de gen la nivel local.
Promovarea egalităţii de gen în cadrul strategiilor de dezvoltare locală: beneficii
economice şi sociale. Analiza strategiilor de dezvoltare locală sub aspect de gen.
Corelaţiile dintre strategiile de dezvoltare (naţionale, sectoriale, regionale, raionale,
locale), planificarea financiară pe termen mediu şi bugetele anuale locale.
2. BAURCIULU A. Strategii şi politici de promovare a egalităţii de gen la nivel local.
Formarea bazei de indicatori statistici sensibili la gen necesară procesului de panificare şi
bugetare la nivelul APL.
3. CASIAN A. Analiza gender la nivelul APL.
4. CASIAN A. Evaluarea politicilor şi analiza bugetelor sub aspectul sensibilităţii la gen.
5. PETROIA A. Procesul bugetar sensibil la dimensiunea de gen la nivel local.
6. PETROIA A. Programe de performanţă ca instrument al bugetării sensibile la
dimensiunea de gen la nivel local.
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7. PETROIA A. Evaluarea progresului privind implementarea BSG în R. Moldova. Şedinţa
Comisiei Guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi, 21 martie 2017,
Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,
UNWomen (participant).
Publicaţiile în domeniul bugetării sensibile la dimensiunea de gen
1) PETROIA A., BAURCIULU A., CASIAN A. Lansarea Manualului „Bugetarea Sensibilă
la Gen”. În: Curierul economic. ASEM. Nr.8-9 (278-279), 28 octombrie 2016, p.10. 0,18 c.a.
2) PETROIA A., GURENCO E., PAREA N. Gender Analysis of Public Expenditures for
Education, Agriculture, Working Compensation and Civic Participation in the Republic of
Moldova. 1,24 c.a. În:
DEVELOPMENT ECONOMICS: REGIONAL & COUNTRY STUDIES eJOURNAL. Vol.
5, No. 88: Jun 1, 2016
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2778756&journalid=1979633&issue_
number=88&volume=5&journal_type=CMBO&function=showissue;
DEVELOPMENT ECONOMICS: WOMEN, GENDER, & HUMAN DEVELOPMENT eJO
URNAL. Vol. 5, No. 36: Jun 3, 2016
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2778756&journalid=1979671&issue_
number=36&volume=5&journal_type=CMBO&function=showissue;
ECONOMICS RESEARCH NETWORK: PROFESSIONAL & PRACTITIONER PAPERS
INSTITUTIONAL & TRANSITION ECONOMICS POLICY PAPER SERIES. Vol. 8, No.
10: May 30, 2016
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2778756&journalid=758305&issue_n
umber=10&volume=8&journal_type=CMBO&function=showissue;
PUBLIC ECONOMICS: NATIONAL GOVERNMENT EXPENDITURES & RELATED
POLICIES eJOURNAL. Vol. 11, No. 17: May 26, 2016
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2778756&journalid=873157&issue_n
umber=17&volume=11&journal_type=CMBO&function=showissue;
WOMEN, GENDER & THE LAW eJOURNAL. Vol. 12, No. 46: May 25, 2016
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2778756&journalid=756906&issue_n
umber=46&volume=12&journal_type=CMBO&function=showissue;
WOMEN, LAW, & HUMAN RIGHTS eJOURNAL. Sponsored by University of Ottawa
Faculty of Law (Common Law Section). Vol. 4, No. 18: May 27, 2016
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2778756&journalid=950873&issue_n
umber=18&volume=4&journal_type=CMBO&function=showissue;
CONFLICT STUDIES: INTERNATIONAL RELATIONS THEORY eJOURNAL. Vol. 3,
No. 20: May 19, 2016
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2778756&journalid=2380993&issue_
number=20&volume=3&journal_type=CMBO&function=showissue;
POLITICAL ECONOMY -DEVELOPMENT: FISCAL
& MONETARY POLICY eJOURNAL. Vol. 4, No. 55: May 31, 2016
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2778756&journalid=2242108&issue_
number=55&volume=4&journal_type=CMBO&function=showissue;
POLITICAL ECONOMY - DEVELOPMENT: DOMESTIC DEVELOPMENT
STRATEGIES eJOURNAL. Vol. 4, No. 86: May 26, 2016
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2778756&journalid=2242164&issue_
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number=86&volume=4&journal_type=CMBO&function=showissue;
SUSTAINABILITY & ECONOMICS eJOURNAL. Vol. 5, No. 78: May 26, 2016
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2778756&journalid=1959207&issue_
number=78&volume=5&journal_type=CMBO&function=showissue;
SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT eJOURNAL. Vol. 5, No. 69: May 25, 2016
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2778756&journalid=1959162&issue_
number=69&volume=5&journal_type=CMBO&function=showissue;
EMPLOYEE SOCIAL RESPONSIBILITY & HR PRACTICES eJOURNAL. Vol. 5, No.
21: May 25, 2016
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2778756&journalid=2001607&issue_
number=21&volume=5&journal_type=CMBO&function=showissue;
HUMAN RIGHTS & THE CORPORATION eJOURNAL. Vol. 5, No. 41: May 25, 2016
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2778756&journalid=2001664&issue_
number=41&volume=5&journal_type=CMBO&function=showissue;
SOCIAL INNOVATION eJOURNAL. Vol. 5, No. 6: May 25, 2016
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2778756&journalid=2001696&issue_
number=6&volume=5&journal_type=CMBO&function=showissue.
3) PETROIA A., PORCESCU M. Gender Analysis of Public Expenditures for Education in
the Republic of Moldova. 1,04 c.a. În:
Institutions & Transition Economics: Macroeconomic Issues eJournal [online]. Vol 9, Issue 47,
June 09, 2017. Disponibil:
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2977851&journalid=1332723&issue_n
umber=47&volume=9&journal_type=CMBO&function=showissue ;
Political Economy: Fiscal Policies & Behavior of Economic Agents eJournal [online]. Vol 10,
Issue 43, June 07, 2017 [Information]. Disponibil:
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2977851&journalid=1239942&issue_n
umber=43&volume=10&journal_type=CMBO&function=showissue ;
Public Economics: National Government Expenditures & Related Policies eJournal [online].
Vol 12, Issue 12, June 07, 2017. Disponibil:
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2977851&journalid=873157&issue_nu
mber=12&volume=12&journal_type=CMBO&function=showissue ;
Sociology of Innovation eJournal [online]. Vol 5, Issue 18, June 09, 2017. Disponibil:
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2977851&journalid=2009485&issue_n
umber=18&volume=5&journal_type=CMBO&function=showissue ;
Economics of Innovation eJournal [online]. Vol 5, Issue 41, June 05, 2017. Disponibil:
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2977851&journalid=2009016&issue_n
umber=41&volume=5&journal_type=CMBO&function=showissue ;
Women, Gender & the Law eJournal [online]. Vol 13, Issue 39, June 07, 2017. Disponibil:
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2977851&journalid=756906&issue_nu
mber=39&volume=13&journal_type=CMBO&function=showissue ;
Political Behavior: Race, Ethnicity & Identity Politics eJournal [online]. Vol 11, Issue 57, June
09, 2017. Disponibil:
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2977851&journalid=999052&issue_nu
mber=57&volume=11&journal_type=CMBO&function=showissue ;
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Political Economy - Development: Public Service Delivery eJournal [online]. Vol 5, Issue 107,
June 09, 2017. Disponibil:
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2977851&journalid=2242143&issue_n
umber=107&volume=5&journal_type=CMBO&function=showissue ;
Sustainability & Economics eJournal [online]. Vol 6, Issue 67, June 08, 2017. Disponibil:
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2977851&journalid=1959207&issue_n
umber=67&volume=6&journal_type=CMBO&function=showissue ;
Sustainability at Work eJournal [online]. Vol 6, Issue 20, June 08, 2017. Disponibil:
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2977851&journalid=1959350&issue_n
umber=20&volume=6&journal_type=CMBO&function=showissue ;
Socially Responsible Investment eJournal [online]. Vol 6, Issue 69, June 08, 2017. Disponibil:
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2977851&journalid=1959162&issue_n
umber=69&volume=6&journal_type=CMBO&function=showissue ;
Human Rights & the Corporation eJournal [online]. Vol 6, Issue 28, June 09, 2017. Disponibil:
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2977851&journalid=2001664&issue_n
umber=28&volume=6&journal_type=CMBO&function=showissue
4) BAURCIULU, A., CASIAN, A., PÂRŢACHI, I., PETROIA, A., SAINSUS, V.,
VACULOVSCHI, D. Bugetare sensibilă la gen: Manual. Ed. a 2-a. Chișinău: ASEM, 2016.
230 p. ISBN 978-9975-89-028-1.
5)CASIAN A. Evaluarea politicilor și analiza bugetelor sub aspectul sensibilității la gen. În:
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre
progres economic: Conf. Şt. Intern., Chişinău, 23-24 septembrie 2016, Ch.: ASEM, 2016,
vol.V, p. 87 – 91, 0,69 c. a., ISBN 978-9975-75-839-0.
6) BAURCIULU, A. Direcţiile strategice privind promovarea egalităţii de gen în Republica
Moldova. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională consacrată celei de-a 25-a aniversări a
ASEM "25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi
competitivitate spre progres economic", 23-24 septembrie 2016: Culegere de articole
selective: [în 5 vol.], pp. 82-87. 0.42 c.a. Chişinău: ASEM, 2016. ISBN 978-9975-75-839-0.
Coordonarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul bugetării sensibile la dimensiunea de gen:
1. Teza de doctor în economie: Integrarea aspectului de gender în procesul bugetar în
Republica Moldova. Doctorand - Irina Sandu, conducător ştiinţific - Andrei Petroia, conf.
univ., dr.
1.13.
Programul național strategic în domeniul securității demografice a
Republicii Moldova (2011-2025)
În cadrul Comisiei este membru şi cadrul didactic de la catedră Nastas Andrei care
reprezintă ASEM-ul în Cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
În această perioadă de activitate Andrei Nastas a participat la următoarele campanii de informare
a conducătorilor auto în cadrul strategiei de securitate demografică:
1. Campania naţională pentru pietoni ”Traversează cu minte”;
2. Proiectul REPEMOL, în parteneriat cu Inspectoratul Naţional de Patrulare, a lansat
Campania „Ştii să eviţi pericolele străzii?” în bibliotecile din toată ţara;
3. Inspectoratul Național de Patrulare al IGP în colaborare cu Automobil Club din
Moldova au lansat Programul pilot "În siguranţă la şcoală – în siguranţă acasă";
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4. Flashmob ”Traversează cu minte!”. Inspectoratul Naţional de Patrulare în parteneriat
cu Automobil Club din Moldova şi susţinerea unui grup de elevi de la Liceul Teoretic cu profil
sportiv ”Gloria” din capitală, a organizat un eveniment de sensibilizare a publicului larg privind
importanţa respectării regulilor de circulaţie în trafic.
5. Instruirea cadrelor didactice din instituţiile preşcolare din municipiile Chişinău şi Bălţi,
întru implementarea Campaniei naţionale ”Ştii să eviţi pericolele străzii?”;
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:
 Familia trainică – pilonul societăţii (septembrie 2016) catedra LMA;
 Educi un bărbat, educi un bărbat. Educi o femeie, educi o întreagă generaţie (martie
2017) catedra LMA;
Vizite la manifestări organizate de catedra LMA:
 Spectacolul Mama la teatrul ArtGeneza (noiembrie 2016) catedra LMA;
 Spectacolul Amorul dănţuie şi feste joacă la teatrul Mihai Eminescu (martie 2017);
Manifestări organizate de CSFF:
 Masă rotundă ”Valorificarea creșterii indexului demografic al RM” (mai 2017).
1.14.
Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii
pentru anii 2012-2020
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 întreprinzători de succes, care au
prezentat afacerile sale, au împărtăşit experienţa acumulată, au prezentat succesele obţinute şi
greşelile făcute.
Alte proiecte realizate sunt concursul ”Start-up@Business model” și concursul economic
“Azi student, mâine antreprenor”. În anul universitar 2016-2017 a fost organizat a 9-a ediție aa
Concursului “Azi student, mâine antreprenor”, 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
(Anexa17).
Studenții facultății BAA Silviu Ceban (gr. A 161) și Alex Ceban, Sanina Misteranu
(gr. A 151) și Grigore Furtună (gr. BA 145) au devenit câștigători concursului de Ideii de afaceri
realizat în cadrul Proiectului Business Lab și implementat de către Centrul de Ghidare în Carieră
al ASEM (Anexa 23).
Ei vor beneficia de asistență în implementarea ideilor de afaceri, inclusiv instruire,
consultanță, finanțare și suport logistic, prin lansarea activități în Incubatorul de afaceri ASEM.
Cadrul de politici pe termen lung şi mediu privind dezvoltarea întreprinderilor micro, mici
şi mijlocii (IMM-uri) din Republica Moldova este oferit de Strategia de dezvoltare a sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 şi Planul de acţiuni privind implementarea
acestei Strategii pentru anii 2012-2014.
O direcție prioritară a acestei Strategii este dezvoltarea capitalului uman prin
promovarea competenţelor şi culturii antreprenoriale.
În prezent, educaţia antreprenorială este parte componentă a cursurilor opţionale de profil
economic care se conţin în Curriculumul Naţional ca ore obligatorii și opţionale recomandate de
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Ministerul Educaţiei. În cadrul ASEM educaţia şi formarea antreprenorială se realizează și în
cadrul orelor disciplinei „Dreptul afacerilor” care este asigurată de catedra Drept privat.
Curriculumul la disciplina „Dreptul afacerilor" constituie o parte componentă a Planului de
învăţământ universitar, la ciclu I. Disciplina respectivă urmăreşte scopul familiarizării studenţilor
cu principiile dreptului afacerilor, legislaţia ce reglementează activitatea de întreprinzător,
deosebirea activităţii de întreprinzător de alte activităţi social – utile, determinarea cercului de
activităţi premise faţă de cele pot fi practicate în baza permiselor speciale (licenţelor), monopol
de stat sau a activităţilor interzise, procedura de înregistrare de stat a subiectelor dreptului
afacerilor, organizarea şi activitatea persoanei juridice, modul de reorganizare şi lichidare a
subiectelor dreptului afacerilor, procesul de insolvabilitate, principalele forme de organizare
juridică a subiecţilor dreptului afacerilor şi organizarea internă a acestora.
În acest context, curriculumul universitar presupune o echilibrare a planurilor şi
programelor de învăţământ, obţinerea unor rezultate adecvate cerinţelor zilei de azi şi tendinţelor
dezvoltării social-economice. Curriculumul universitar este o premisă a asigurării calităţii
procesului de învăţământ.
Totodată, pentru implementarea curriculum-ului disciplinar, dar şi eficientizarea procesului
didactic la disciplina Dreptul afacerilor, a fost elaborat un set de materiale didactice precum
manualul Dreptul afacerilor (publicat 2014) și inclusiv Indicațiile metodice la disciplina dreptul
afacerilor (http://irek.ase.md/).
 Datele statistice arată că mai mult 94 % dintre entitățile din Republica Moldova sunt entități
mici și mijlocii. Planul de acțiuni privind implementarea Acordului de asociere RM-UE
prevede elaborarea și implementarea unei noi Legi a contabilității, care să reducă povara de
raportare financiară a entităților mici și mijlocii. În acest context catedra „Contabilitate și
audit” a organizat o masă rotundă, în cadrul căreia au discutat proiectul Legii Contabilității și
copmatibilitatea acesteia cu prevederile Directvei europene privind contabilitate, precum și cu
prevederile Strategiilor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii.
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1.15.

Strategia Națională în domeniul protecției consumatorilor pentru
perioada 2013-2020

Cu prilejul Zilei mondiale a protecţiei drepturilor consumatorilor (15 martie) la ședințele
Cercului științific studențesc Merceologie, comerț și alimentație publică au fost dezbătute
comunicări privind protecţia consumatorilor în activităţile comerciale.
De asemenea, în Curriculum cursurilor: ”Merceologia și expertiza mărfurilor”, ”Standardizarea,
metrologia și evaluarea conformității”, ”Falsificarea mărfurilor și metode de identificare”,
"Identificarea falsificării mărfurilor şi protecţia consumatorilor", "Merceologia şi expertiza
produselor alimentare" etc. au fost introduse subiecte privind protecția drepturilor
consumatorului.
Conf. univ. CALMÂŞ, V. a elaborat Îndrumarul metodic pentru lucrări practice şi de laborator Identificarea falsificării produselor alimentare. Chişinău: ASEM, 2016. 78 p.
În contextul aprobării de către Guvern a Strategiei în domeniul protecţiei
consumatorilor pentru anii 2013-2020 la Facultatea „Economie Generală și Drept” a ASEM, în
cadrul catedrei „Drept privat” anual este actualizată și aprobată curriculumul la disciplina
„Dreptul protecţiei consumatorului” la ciclul I – licenţă, ca o disciplină obligatorie pentru toate
specialitățile de drept, inclusiv la ciclul II – master.
Pe parcursul anului universitar 2016-2017, în vederea promovării conținutului disciplinei
respective au fost promovate acțiuni de informare şi educare cu caracter permanent şi eficient,
astfel încât implementarea curriculei la disciplina Protecţia consumatorilor fiind una temeinică şi
eficientă.
Scopul principal al Strategiei cu privire la creşterea capacităţii decizionale a
consumatorilor, au fost desfăşurate prin acţiuni importante cu privire la informarea
consumatorilor, pe de o parte, în calitate de studenți despre drepturile lor şi, pe de altă parte, în
calitate de beneficiari de produsele şi servicii plasate pe piaţă. Rolul şi importanţa programelor
educaţionale va creşte, iniţiindu-se educarea consumatorilor în instituţiile de învăţământ superior
şi apoi, în baza unui curriculum mai complex, la nivel de master, la disciplina Protecţia
consumatorilor.
1.16.
Programul național în domeniul nutriției și alimentației pentru anii
2014-2020
Curriculum la disciplina Fundamentele nutriției umane, programul de studii Tehnologia și
managementul alimentației publice include aspecte de sănătate nutriţională.

1.17.
Strategia de mediu pentru anii 2014-2023
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:
 Să păstrăm planeta vie (sem. II) catedra LMA;
1.18.
Strategia de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020
Manifestări organizate de Consiliul Studențesc al Facultății Finanțe:
 Masă rotundă ”Schimbarea climei” (martie 2017).
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1.19.
Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 20132020 „Inovații pentru competitivitate”
În planul de învățământ la specialitatea Business și Administrarea a fost introdus ca curs
opțional ”Managementul inovațional”, de asemenea subiecte legate de inovații sunt inclus și
în alte discipline, atât la ciclul I. Licență, cât și ciclul II. Masterat,
În cadrul ședințelor cercului științific ”Managerul de succes” au fost dezbătute mai multe
subiecte privind inovațiile:
 Managementul riscurilor inovaționale în activitatea întreprinderilor autohtone
 Strategii inovaționale ale managementului riscurilor
 Creativitatea ca element de bază al inovațiilor în business.
1.20.

Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020”

În anul universitar 2016-2017 au fost revăzute programele analitice (curriculum) la
ciclul I. Licență specialitatea: 821.1 Turism și la ciclul II. Masterat: Gestiunea și
dezvoltarea turismului și Gestiunea hotelieră.
De asemenea pe parcursului universitar au fost realizate mai multe activități printre care:
 participarea prof. univ. Turcov Elena la Conferința internațională Turism, patrimoniu,
gastronomie” de la Paris în cadrul Campus France în perioada 23-27 septembrie (Anexa 24).
 27 septembrie - Sărbătorirea Zilei
Mondiale a Turismului și lansarea de carte
(Anexa 12).
 06.04.2017 - Participarea la expoziţia
internaţională specializată de turism, agrement
şi hoteluri „Tourism. Leisure. Hotels 2017”,
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.
 Participarea profesorilor catedrei TSH şi a
studenţilor de la specialitatea Turism la cea dea 61-a Reuniune a Comisiei Regionale a OMT pentru Europa la Chişinău în perioada 5-7
iunie 2017, eveniment organizat de Agenţia Turismului Republicii Moldova.
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:
 Să explorăm Moldova turistică (sem. II) catedra LMA;
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1.21.
Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia
2020”
Mese rotunde:
 Rolul profesorului în educaţia personalităţii (octombrie 2016) catedra LMA;
 Vorbeşti o limbă – trăieşti doar o singură dată (septembrie 2016) catedra LMA;
 Library Resources and Their Role in Higher Education (septembrie 2016) catedra LMA;
Discuţii tematice:
 Despre activitatea instructiv-educativă a îndrumătorului grupei academice (decembrie
2016); Cartea – izvorul înţelepciunii (septembrie 2016) catedra LMA;
 Cartea te învaţă cum să trăieşti (martie 2017) catedra LMA
 Rolul lecturii şi dragostea faţă de carte (martie 2017) catedra LMA;
 Ziua limbilor europene (septembrie 2016) catedra LMA;
 Prezentarea în limba franceză a unei cărţi recent citite;
 Rolul profesorului în formarea şi educarea tinerilor specialişti;
 Elementele de bază a unei comunicări ştiinţifice;
 Atitudinea adultă faţă de viaţa politică şi grupările politice;
Seminar educativ:
 Art of Public Speaking (noiembrie 2016) catedra LMA;
Manifestări organizate de CSFF:
 Lecție publică ”Istoria dezvoltării sistemului bancar moldovenesc după independență”
(noiembrie 2016);
 Training ”Eu, banii și valoarea banilor” (decembrie 2016);
 Workshop ”Construirea bugetului personal” (decembrie 2016).

11. Activitatea de cercetare-inovare
11.1. Numărul de conducători doctorat
Cadrele științifico-didactice activează în calitate de conducători de doctorat în
Școala Doctorală ASEM și în 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”.
În cadrul Școlii Doctorale ASEM activează 72 conducători de doctorat, lista
nominală fiind prezentată mai jos.
Tabelul 36. L I S T A
conducătorilor de doctorat abilitaţi pe specialități
Nr.
d/o

Gradul
ştiinţific

1.

DH

2.

DH

Nr.
Numele, prenumele
Specialitatea la care
conducătorului
este abilitat în calitate dispoziţi
ei, data
(consultantului)
de conducător
ştiinţific
(consultant) ştiinţific
122.02.Sisteme informatice
Bolun Ion
122.02, 523.01
D nr.2140,
09.04.2015
Ohrimenco Serghei
122.02, 523.01
D nr.2263,

Expirarea
termenului de
abilitare

09.04.2021
7.10.2021
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1.

DH

2.

D

3.

D

1.

D

2.

DH

3.

DH

4.

DH

5.

DH

6.

DH

7.

DH

8.

D

9.

D

1.

DH

2.

DH

3.

DH

4.

DH

5.

D

6.

D

7.

D

1.

DH

7.10.2015
154.01.Geografie economică şi socială
Matei Constantin
154.01
D nr.1226,
05.10.2011
Sainsus Valeriu
154.01
D nr.1489,
16.02.2012
Bacal Petru
154.01
D nr.1888,
18.12.2013
521.01.Teorie economică şi politici economice
Tomşa Aurelia
521.01
D nr.1865,
14.11.2013
Feuraş Eugenia
521.01
D nr.1198,
05.10.2011
Ustian Ion
521.01
D nr.1175,
05.10.2011
Moldovan Dumitru
521.01
D nr.1197,
05.10.2011
Pîşchina Tatiana
521.03, 521.01
D nr.1177,
05.10.2011
Sorocean Olga
521.01
D nr.1201,
05.10.2011
Chistruga Boris
521.01, 521.02
D 1959,
13.02.2014
Benea-Popuşoi Elina
521.01
D nr.2058,
23.12.2014
Filip Nolea
521.01
D nr.1176,
05.10.2011
521.02.Economie mondială; REI
Chistruga Boris
521.02,521.01
D 1959,
13.02.2014
Lobanov Natalia
521.02
D nr.1223,
05.10.2011
Şişcan Svetlana-Zorina 521.03, 521.02
D nr.1891,
18.12.2013
Ţâu Nicolae
521.02
D nr. 1140
12.05.2011
Trofimov Victoria
521.02
D nr.1594,
05.04.2012
Pisaniuc Maia
521.02
D nr.1010,
17.12.2009
Lupu Victoria
521.02
D nr.1224,
05.10.2011
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Cotelnic Ala
521.03
D nr.1204,

05.10.2017
16.02.2018
18.12.2019

14.11.2019
28.12.2022
05.10.2017
05.10.2017
05.10.2017
05.10.2017
13.02.2020
13.02.2020
05.10.2017

13.02.2020
05.10.2017
18.12.2019
12.05.2017
05.04.2018
17.12.2015
05.10.2017

05.10.2017
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2

D

Ţurcanu Gheorghe

521.03

3.

D

Cojocaru Vadim

521.03

4.

DH

Turcova Elena

521.03

5.

DH

Popa Andrei

521.03

6.

DH

Sârbu Ion

521.03

7.

DH

Pîşchina Tatiana

521.03, 521.01

8.

DH

Şişcan Svetlana-Zorina

521.03, 521.02

9.

D

Bilaş Ludmila

521.03

10. D

Borcoman Raisa

521.03

11. D

Guţu Corneliu

521.03

12. D

Vaculovschi Dorin

521.03

13. D

Solcan Angela

521.03

14. D

Bîrca Alic

521.03

15. D

Covaş lilia

521.03

16. D

Movilă Irina

521.03

17. D

Platon Nicole

521.03

1.

DH

2.

D

1.

DH

2.

DH

3.

DH

05.10.2011
D nr. 2473,
06.10.2016
D nr.1203,
05.10.2011
D nr.1206,
05.10.2011
D nr. 2474,
06.10.2016
D nr.1205,
05.10.2011
D nr.1177,
05.10.2011
D nr.1891,
18.12.2013
D 1958,
13.02.2014
D nr.1208,
05.10.2011
D nr.1859,
03.10.1013
D nr.1485,
16.02.2012
D nr.1209,
05.10.2011
D nr.1207,
05.10.2011
D nr.1999,
29.05.2014
D nr.1735,
15.11.2012
D nr.2595,
23.03.2017

521.04.Marketing; logistică
Belostecinic Grigore
521.04
D nr.1210,
05.10.2011
Savciuc Oxana
521.04
D nr.2457,
5.07.2016
522.01.Finanţe
Cobzari Ludmila
522.01
D nr.2612,
23.03.2017
Hîncu Rodica
522.01
D nr.2613,
23.03.2017
Ciubotaru Maria
522.01
D nr.1211,

06.10.2022
05.10.2017
05.10.2017
06.10.2022
05.10.2017
05.10.2017
18.12.2019
13.02.2020
05.10.2017
03.10.1019
16.02.2018
05.10.2017
05.10.2017
29.05.2020
15.11.2018
23.03.2023

05.10.2017
5.07.2022

23.03.2023
23.03.2023
05.10.2017
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4.

DH

5.

DH

6.

D

7.

D

8.

D

9.

D

10. D
11. D
12. D
13. D
14. D

1.

DH

2.

DH

3.

DH

4.

D

5.

D

6.

D

7.

D

8.

D

9.

D

10. D

05.10.2011
Băncilă Natalia
522.01
D nr.1178,
05.10.2011
Secrieru Angela
522.01
D nr.1214,
05.10.2011
Suhovici Ana
522.01
D nr.1960,
13.02.2014
Botnari Nadejda
522.01
D nr.1215,
05.10.2011
Mistrean Larisa
522.01
D nr.1181,
05.10.2011
Petroia Andrei
522.01.
D nr.1592,
05.04.2012
Cociug Victoria
522.01
D nr.2479,
15.11.2016
Lopotenco Viorica
522.01
D nr.1180,
05.10.2011
Buşmachiu Eugenia
522.01
D nr.1179,
05.10.2011
Erhan Lica
522.01
D nr.2491,
15.11.2016
Belobrov Angela
522.01
D nr.2598,
23.03.2017
522.02.Contabilitate; audit; analiză economică
Bucur Vasile
522.02
D nr.1218,
05.10.2011
Ţurcanu Viorel
522.02
D nr.1220,
05.10.2011
Nederiţă Alexandru
522.02
D nr.1219,
05.10.2011
Grigoroi Lilia
522.02
D nr.2061,
23.12.2014
Popovici Angela
522.02
D nr.2261,
7.10.2015
Bajerean Eudochia
522.02
D nr.1221,
05.10.2011
Tostogan Pav el
522.02
D nr.1183,
05.10.2011
Manoli Mihail
522.02
D nr.1855,
3.10.2013
Paladi Valentina
522.02
D nr.1486,
16.02.2012
Grabarovschi Ludmila 522.02
D nr.1657,
23.05.2012

05.10.2017
05.10.2017
05.10.2017
05.10.2017
05.10.2017
05.04.2018
15.11.2022
05.10.2017
05.10.2017
06.10.2022
23.03.2023

05.10.2017
05.10.2017
05.10.2017
23.12.2020
7.10.2021
05.10.2017
05.10.2017
3.10.2019
16.02.2018
23.05.2018
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11. D

Lazari Liliana

12. D

1.

DH

2.

DH

3.

D

1.

D

2.

D

3.

D

522.02

D nr.2492,
15.11.2016
Graur Anatol
522.02
D nr.2599,
23.03.2017
523.01.Cibernetică şi informatică economică
Bolun Ion
122.02, 523.01
D nr.2140,
09.04.2015
Ohrimenco Serghei
122.02, 523.01
D nr.2263,
7.10.2015
Godonoagă Anatol
523.01
D nr.2141,
09.04.2015
523.02.Statistică economică
Pârţachi Ion
523.02
D nr.1217,
05.10.2011
Cara Elena
523.02
D 1961,
13.02.2014
Verejan Oleg
523.02
D nr.1182,
05.10.2011

15.11.2022
23.03.2023

09.04.2021
7.10.2021
09.04.2021

05.10.2017
13.02.2020
05.10.2017

În Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative activează 26
conducători de doctorat. Lista nominală a acestora este prezentată mai jos.
Tabelul 37. Lista conducătorilor de doctorat în Școala Doctorală în Drept,
Științe Politice și Administrative
Nume, prenume
Nr.
d/o
1. Armeanic
Alexandru

2. Așevschii Valentin
3. Avornic Gheorghe

4. Balan Oleg
5. Catan Petru
6. Cebotari Valentina

Grad și titlu

Profilul/specialitatea

științific

552.01 – Drept public, (cu specificarea:
constituțional, administrativ, polițienesc,
militar, financiar, vamal, informațional,
ecologic); organizarea și funcționarea
instituțiilor de drept
Dr., conf. univ.
166.01 – Ecologia
Dr. hab., prof. univ. 551.01 – Teoria generală a dreptului de
drept;
552.01 – Drept public (cu specificarea:
constituțional, administrativ, financiar ,
bancar, fiscal, vamal); funciar și al
mediului,informațional, dreptul științei,
educației și culturii; contravențional);
Dr.hab., prof.univ
552.08 – Drept internațional public
Dr.hab, prof.univ
08.00.05 – Economie și management (în
ramură)
Dr., conf.univ
553.04 – Drept privat (cu specificarea:
civil, familial, procesual civil, notarial, al
afacerilor, informațional, internațional
privat,dreptul muncii, dreptul protecției
sociale)
Dr., conf. univ.
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7. Cojocaru Eugenia

Dr.hab.,prof.univ.

8. Constantinescu
Elena

Dr.,conf.univ.

9. Coptileț Valentina

Dr.conf.univ

10. Costachi Gheorghe

Dr.hab., prof.univ.

11. Craiovan Ion

Dr., prof.univ.

12. Dandara Lilia

Dr.,conf.univ.

13. Donos Evlampie

Dr.,conf.univ.

14. Evtodiev Igor

Dr.hab.,prof.univ.

15. Golubenco
Gheorghe

Dr.,conf.univ.

16. Gonța Victoria
17. Humă Ioan

Dr., conf.univ.
Dr., prof.univ.

18. Mariț Alexandru

Dr., conf.univ.

19. Poalelungi Mihai

Dr., conf.univ.

553.02 – Drept privat (cu specificarea:
civil, familial, procesual civil, notarial, al
afacerilor, informațional, internațional
privat, dreptul muncii, dreptul protecției
social)
553.01 – Drept privat (cu specificarea :
civil, familial,procesual civil, notarial, al
afacerilor, informațional,internațional
privat, dreptul muncii, dreptul protecției
sociale)
551.01 – Teoria generală a dreptului,istoria
statului și dreptului, istoria doctrinelor
politice și de drept.
552.01 – Drept public (cu
specificarea:constituțional,
administrativ,polițienesc, militar,financiar,
vamal,informațional,
ecologic,);organizarea și funcționarea
instituțiilor de drept
551.01 – Teoria generală a dreptului,istoria
statului și dreptului, istoria doctrinelor
politice și de drept.
553.01 – Drept privat (cu specificarea :
civil, familial,procesual civil, notarial, al
afacerilor, informațional,internațional
privat, dreptul muncii, dreptul protecției
sociale)
553.05 – Drept privat (cu specificarea:
civil, familial, procesual civil, notarial, al
afcerilor, informațional, internațional
privat, dreptul muncii, dreptul protecției
sociale)
01.04.10 – Fizica și ingineria
semiconductorilor
554.04 – Drept penal (cu specificarea:
drept penal,criminologie,drept procesual
penal,criminalistică,expertiză juridiciară,
drept execuțional,teoria activității
investigativ-operative)
19.00.05 – Psihologia socială
551.01 – Teoria generală a dreptului,istoria
statului și dreptului, istoria doctrinelor
politice și de drept.
554.01 – Drept penal (cu specificarea:
drept penal, criminologie, drept procesual
penal, criminalistică, expertiză judiciară,
drept execuțional, teoria activității
investigativ-operative)
552.08 – drept internațional si european
public
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20. Popa Victor

Dr.hab.,prof.univ.

21. Popovici Tudor

Dr., conf.univ.

22. Plotnic Olesea

Dr.hab.,conf.univ.

23. Romandaș Nicolae

Dr., prof.univ.

24. Rusnac Gheorghe

Dr.hab., prof.univ.

25. Solomon
Constantin
26. Varzari
Pantelemon

Dr.hab., prof.univ.
Dr.hab., prof.univ.

552.01 – Drept public (cu
specificarea:constituțional,
administrativ,polițienesc, militar,financiar,
vamal,informațional,
ecologic,);organizarea și funcționarea
instituțiilor de drept
552.01 – Drept public (cu
specificarea:constituțional,
administrativ,polițienesc, militar,financiar,
vamal,informațional,
ecologic,);organizarea și funcționarea
instituțiilor de drept
553.01 – Drept civil;
553.06 – Drept internațional și european
privat
563.02 – Organizarea și dirijarea în
instituțiileadministrției publice, servicii
publice;
553.01 - Drept privat (cu specificarea :
civil, familial,procesual civil, notarial, al
afacerilor, informațional,internațional
privat, dreptul muncii, dreptul protecției
sociale)
562.01 – Teoria, metodologia și istoria
politologiei; instituții și procese politice
562.01 – Teoria, metodologia și istoria
politologiei; instituții și procese politice
562.01 – Teoria, metodologia și istoria
politologiei; instituții și procese politice

11.2. Număr de doctoranzi
În Școala Doctorală ASEM în anul universitar 2016-2017 și-au făcut studiile 94 de
studenți la 10 specialități științifice.
Tabelul 38. Numărul studenților-doctoranzi pe specialități
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Specialitatea

122.02.Sisteme informatice
154.01.Geografie economică şi socială
521.01.Teorie economică şi politici economice
521.02.Economie mondială; REI
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
521.04.Marketing; logistică
522.01.Finanţe
522.02.Contabilitate; audit; analiză economică
523.01.Cibernetică şi informatică economică
523.02.Statistică economică
Total

Nr. studenților
doctoranzi
5
6
7
9
22
7
20
11
1
6
94
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În cadrul Școli Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative în anul de studii
2016-2017 și-au făcut studiile: 43 de studențo-doctoranzi, inclusiv pe ani:
 Studenți-doctoranzi înmatriculați în anul 2015-2016 – 18;
 Studenți-doctoranzi înmatriculați în anul 2016-2017 – 25.
11.3. Număr de postdoctoranzi
În Școala Doctorală ASEM în anul universitar 2016-2017 și-au făcut studiile 4
postoctoranzi, după cum urmează :
Tabelul 39. Postodctoranzi ai Școlii Dctorale ASEM
Nr.
d/o
1.
2.

Specialitatea
154.01.Geografie economică şi socială
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Total

Nr. studenților
doctoranzi
1
3
4

Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative nu are programe de
postodctorat.
11.4. Număr de teze susţinute
În anul de studii 2016-2017 au fost susținute și aprobate de CNAA 2 teze de doctor
habilitat și 8 teze de doctor în științe, după cum urmează:
Teze de doctor habilitat - 2

Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul asocierii
Republicii Moldova la Uniunea Europeană
Autor: Bîrcă Alic
Gradul: doctor habilitat în economie
Specialitatea: 521.03 - Economie şi management în domeniul de activitate
Consultant ştiinţific: Sergiu Chircă, doctor habilitat, profesor universitar
Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2016 în CSS şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016
Managementul dezvoltării inovaționale a economiei regionale (în baza UTA
Găgăuzia)
Levitskaia Alla
Autor:
doctor habilitat în economie
Gradul:
Specialitatea: 521.03 - Economie şi management în domeniul de activitate
Consultant Ala Cotelnic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
ştiinţific:
Teza a fost susţinută pe 3 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017
Teze de doctor - 8
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1.Perfecționarea mecanismului economic de reglementare ecologică: cazul
Republicii Moldova
Autor: Bahnaru Aurelia
Gradul: doctor în economie
Specialitatea: 521.01 - Teorie economică și politici economice
Conducător ştiinţific: Feuraș Eugenia, doctor habilitat, profesor universitar
Teza a fost susţinută pe 26 septembrie 2016 în CSS şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016
2.Эффективное управление земельным потенциалом как основа
экономического развития АТО Гагаузия/
Autor: Dudoglo Tatiana
Gradul: doctor în economie
Specialitatea: 521.03. Economie și management în domeniul de activitate
Conducător ştiinţific: Onofrei Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar
Teza a fost susţinută pe 26 septembrie 2016 în CSS şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016
3.Rolul băncilor în procesul de creare a banilor
Autor: Timofei Olga
Gradul: doctor în economie
Specialitatea: 522.01. Finanțe
Conducător ştiinţific: Victoria Cociug, doctor, conferenţiar universitar
Teza a fost susţinută pe 22 septembrie 2016 în CSS şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016
4. Stabilitatea financiară a agenților economici în condiții de criză economică
Niculae Mirela
Autor:
doctor în economie
Gradul:
Specialitatea: 522.01 - Finanţe
Conducător ştiinţific:Ludmila Cobzari
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Teza a fost susţinută pe 27 octombrie 2016 în CSS şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016

5. Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova: specificul
întreprinderilor inovaționale
Viorica Cerbușca
Autor:
doctor în economie
Gradul:
Specialitatea: 522.01 - Finanţe
Conducător Galina Ulian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
ştiinţific:
Teza a fost susţinută pe 24 noiembrie 2016 în CSS şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016
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6. Finanțarea sistemului de ocrotire a sănătății în Republica Moldova
Tatiana Moroi
Autor:
doctor în economie
Gradul:
Specialitatea: 522.01 - Finanţe
Conducător Galina Ulian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
ştiinţific:
Teza a fost susţinută pe 25 noiembrie 2016 în CSS şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016
7. Asigurarea securității economice a Republicii Moldova în procesul asocierii la
Uniunea Europeană
Munteanu Corneliu
Autor:
doctor în economie
Gradul:
Specialitatea: 521.01 - Teorie economică și politici economice
Conducător Dumitru Moldovan
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
ştiinţific:
Teza a fost susţinută pe 27 decembrie 2016 în CSS şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017
8. Efectele rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întreprinderilor
industriale
Nedelcu Ana
Autor:
doctor în economie
Gradul:
Specialitatea: 522.01 - Finanţe
Conducător Nadejda Botnari
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
ştiinţific:
Teza a fost susţinută pe 23 martie 2017 în CSS şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

11.5. Programe/proiecte de cercetare (de nivel instituţional, naţional,
internaţional, inclusiv proiecte ERASMUS+, ORIZONT-2020, cu indicarea
titlului, cifrului, obiectivele stabilite, termenii de realizare, etc.);

Tabelul 40. Programe/proiecte de cercetare
Programele și proiectele de cercetare de nivel instituțional, național și internațional
coordonate de ASEM în anul universitar 2016-2017 sunt indicate în tabelul . Astfel menționăm
două proiecte internaționale:
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Internațional

Internațional

2.

Proiect de
cercetare

1.

Nr.
d/o

ERASMUS+

Jean Monnet Centrul
de Excelență în
Integrarea
Economică
Europeană
(INTEGRA)

ERASMUS+/
Titlul proiectului
Cifrul proiectului
ORIZONT2020
ERASMUS+ ELEVATE 573921-EPP-1-2016Sporirea nivelului de 1-MD-EPPKA2internaționalizare a
CBHE-SP
învățământului
superior din
Republica Moldova
(Elevating the
Internationalisation
of Higher Education
in Moldova)
Se referă la procesul de internaționalizare a
învățământului superior din Republica
Moldova, fiind cel care solicită un răspuns
imediat la nivel național şi instituțional, dar şi
o acțiune în comun.
Obiectivul general al prezentului proiect
constă
în
suportul,
modernizarea,
disponibilitatea
și
internaționalizarea
învățământului
superior în
Republica
Moldova.
Astfel, se propune:
OB1: A dezvolta şi a avansa legislaţia
națională, care va facilita procesul de
Internaționalizare a învățământului superior şi
a studiilor de cercetare din Moldova;
OB2: Construirea funcției integratoare
universitare prin intermediul unor politici
instituționale cu scopul internaționalizării
educației, cercetării, mobilităţii şi serviciilor;
OB3: Consolidarea capacităților instituționale
de participare efectivă la colaborări
internaționale pe scară largă.
Obiectivul general este de a promova
integrarea economică a Republicii Moldova în
spaţiul UE în baza Acordului de Asociere.
Conform Strategiei Europa-2020 şi planurile
de Orizont-2020, unul din factorii cheie de
succes pentru Europa este de a realiza mai
multe inovații în cercetare. Mai multe
declaraţii politice arată că instituțiile de

Obiective
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01.09.201531.08.2018

15.10.201614.10.2019

Termen de
realizare

Program de Stat

Instituțional

3.

4.

-

Monitorizarea
competitivității

Securitatea
economică în
contextul integrării
regionale și
europene a
Republicii Moldova

15.817.06.30A

învățământ superior au un rol central în
construirea unei Europe în care impactul
acumulării de cunoştinţe poate fi realizată prin
progresul economic, social şi ecologic. De
aceea, considerăm că prin acest proiect putem
contribui direct si indirect in procesul de
integrare
(comerciale,
economice)
a
Republicii Moldova în spațiul UE şi reducerea
disparităţilor între ţări şi regiuni nu numai din
punct de vedere educaţional prin rolul pe care
îşi asumă, dar, de asemenea, prin intermediul
cercetării, promovării cooperării, dialogului
cu mediul de afaceri publice și private şi
societatea per ansamblu.
Scopul major al Programului constă în
aprofundarea cercetărilor economice şi sociopolitice a bazelor conceptuale, teoretice,
metodologice şi practice de asigurare şi
consolidare a securităţii economice a
Republicii Moldova în contextul procesului
de asociere cu Uniunea Europeană. Abordarea
conceptului de securitate economică ca
componentă importantă a securităţii naţionale
a Republicii Moldova, ce va desemna starea
economiei naţionale orientată pe prosperitate,
legalitate,
echilibru
şi
stabilitate
macroeconomică, bazată pe principiile
economiei de piaţă, exprimată prin ordinea de
drept şi asigurată prin acţiuni de natură
economică, politică, socială, juridică şi de altă
natură.
Obiectivele de bază:
- analiza prevederilor Acordului de Asociere
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01.01.201731.12.2017

2015-2018

5.

Aplicativ

-

Republicii Moldova
în context regional și
mondial și direcții
de ameliorare și
dezvoltare din
perspectiva
implementării
Acordului de
asociere cu Uniunea
Europeană
Evaluarea
sustenabilității
sistemului național
de pensii și
identificarea
soluțiilor de
reformare în
contextul asigurării
securității sociale și
economice a
Republicii Moldova.
16.00420.08.18A

Documentarea cadrului legal și instituțional,
culegerea de date statistice, structurarea bazei
de date, stabilirea metodelor și tehnicilor de
analiză, stabilirea modelelor actuariale de
cercetare, încheierea relațiilor de colaborare,
publicarea materialelor aferente.
Analiza cantitativă și calitativă prin metode
statistice, actuariale și modele econometrice a
factorilor de risc cu impact asupra bugetului
de asigurări sociale și bugetului public
național. Analiza legislației în viitoare (Legea
privind sistemul public de asigurări sociale,
nr.489 din 08.07.1999 cu completările și
modificările ulterioare, Legea privind
fondurile nestatale de pensii, actele normative
de punere în aplicare a acestor acte legislative,
etc), analiza comparativă a avantajelor și
dezavantajelor modificărilor intrate în vigoare
la 01.01.2017, analiza sustenabilității pe
termen scurt, mediu și lung a sistemului actual
de pensii, utilizarea metodelor statisticodemografice, de mișcare naturală și migratorie
a populației, utilizarea tehnicilor actuariale.

şi evaluarea impactului asupra competitivităţi.
- ajustarea metodologiei de evaluare a
competitivităţii.
- evaluarea dezvoltării sectorului TI a R.
Moldova în context regional şi mondial.
- organizarea sondajului reprezentativ în
regiunile de dezvoltare Nord, Centru şi Sud
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01.01.201731.12.2017

Bilateral

Tehnologic

7.

8.

-

-

-

Reconfigurarea
sistemului financiar
din RM prin prisma
criteriilor de
eficiență în
contextul Acordului
de Asociere între
Uniunea Europeană
și Republica
Moldova
Evoluții, tendințe și
factori de influență
asupra procesului de
CDI în contextul
globalizării și
creșterii
competitivității
economice
Organizarea și
funcționarea
Incubatorului de
Inovare IT4BA

Obiectivul de bază este elaborarea
metodologiei de evaluare a impactului
Acordului de Asociere asupra eficienţei
sistemului financiar din Republica Moldova și
elaborarea modelul econometric (exerciţii de
simulare) de evaluare a impactului
implementării graduale a Acordului de
Asociere asupra eficienţei sistemului financiar
din Republica Moldova

16.80013.16.06.24/Ro Corelarea tematicilor de cercetare cu
strategiile sectoriale pe termen mediu şi lung,
cu politicile competitivităţii naţionale,
regionale şi globale și dezvoltarea resurselor
umane prin formare şi perfecţionare pentru şi
prin activitatea de CDI, astfel încât să devină
compatibili să utilizeze rezultatele cercetării şi
dezvoltării; colaborare în co-publicaţii etc.
Elaborarea studiului Transformarea afacerilor
în contextul celor mai relevante tendințe din
tehnologii pentru secțiunea Digital Economy
din cadrul Forumului Treangle Knowledje și
realizarea Modulului Educațional Orizont
2020

15.817.06.31A

26.05.201731.12.2017

01.09.201631.12.2016

01.01.201731.12.2017
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1. Erasmus+ ELEVATE - Sporirea nivelului de internaționalizare a învățământului superior din Republica Moldova (Elevating the
Internationalisation of Higher Education in Moldova)
2. Erasmus + Jean Monnet Centrul de Excelență în Integrarea Economică Europeană (INTEGRA)
Menționăm, de asemenea un program de stat - Securitatea economică în contextul integrării regionale și europene a Republicii
Moldova

Instituțional

6.

11.6. Nr. de cercetători integrați în programe/proiecte de cercetare;
În decursul anului universitar 2016-2017, în cadrul ASEM, au fost efectuate cercetări de
tip fundamentale şi aplicative în domeniul ştiinţelor economice, s-a pus un accent deosebit pe
abordarea interdisciplinară a fenomenelor şi proceselor din economia naţională, în contextul
evoluţiilor şi abordărilor teoretice şi practice naţionale, europene şi mondiale. Activitatea de
cercetare s-a derulat în cadrul centrelor Institutului de Cercetări Economice și Studii
Europene, altor echipe de cercetare, formate din colective temporare din cadrele universitare
ale ASEM, pe perioada de derulare a proiectului de cercetare.
În vederea realizării Proiectelor de cercetare au fost implicate cadre didactice, doctoranzi.
În total 86 cadre didactice au fost implicate în realizarea Proiectelor menionae mai sus.

11.7.Volumul activităţilor de cercetare (pe facultăţi);
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor.
În anul universitar 2016-2017, cadrele didactice din cadrul facultății au publicat 73 de
lucrări știinţifice și metodico-didactice (Anexa 26).

Tabelul 41
Publicaţiile cadrelor didactice ale facultăţii BAA realizate în anul de studii 2016 -2017
Catedra

Manuale

Management
MKL
TSH
MCAP
EFS
Total

Monografii

1

1

Articole
ştiinţifice
4
4
1
1
10

Teze
ştiinţifice
22
18
4
9
2
55

Materiale
Metodico didactice
5
1
1
7

Total

31
24
5
11
2
73

De asemenea, rezultatele cercetărilor științifice au fost prezentate la numeroase conferințe
naționale și internaționale, mese rotunde , la care au participat membrii facultății (tabel )
Pe parcursul anului universitar 2016-2017, cadrele didactice ale Facultăţii Business şi
Administrarea Afacerilor au participat la diverse evenimente naționale și internaționale
după cum urmează:
Tabelul 42. Participarea la congrese, simpozioane,seminare științifice, mese rotunde a cadrelor
didactice
Tema evenimentului
1.
2.

Workshopul profesional „Acces deschis
și repozitorii instituționale”
Conferința Științifică Internațională : 25

Instituția organizatore, orașul, țara,
data desfășurării
Chișinău, ASEM,
19 septembrie 2016
Chișinău, ASEM,

Participant
Şişcan Ecaterina
Belostecinic, Gr.,
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economică în Republica Moldova: prin
inovare şi competitivitate spre progres
economic: conf. şt. intern. consacrată
celei de-a XXV-a aniversări a ASEM

23 – 24 septembrie 2016

3.

Masa rotunda "Grupurile de actiune
locala si dezvoltarea teritoriala integrata a
spetiului rural - o oportunitate in procesul
de europenizare a RM

Ministerul Agriculturii si Industriei
Alimentare, 15 septembrie 2016

4.

Conferința științifică Internațională

Universitatea ”Alecu Russo”, Bălți,
16-17.09.2016

Călugăreanu I.

5.

Conferința
științifică
internațională
”Turismul şi dezvoltarea societății”

USEM, 23 septembrie 2016.

6.

Conferinţa
internaţională
„Journée
Tourisme, patrimoine et gastronomie”

Campus France, Agenţia franceză
pentru promovarea învăţământului
superior, primire şi mobilitate
internaţională, 23 septembrie 2016,
Paris, Franţa.

Cernavca M.
Fedorciucova S.
Șpac G.
Damaschin M.
Turcov Elena

7.

Forumul Mondial al Aviației Civile,
desfășurat în cadrul Organizației
Mondiale a aviației civile

Organizației Mondiale a aviației
civile, Montreal, Canada, 26
septembrie 2016

Bulican Adrian
Calmâș V.
Cartavîh Tatiana,
Cernavca O.,
Cristafovici Profira,
Dorogaia Irina
Fedorciucova S.
Galanton Natalia
Gaugaş Tatiana,
Golovco Vasile,
Livandovschi Roman
Furculiţă Igor
Maxim Vasile
Melnic Igor,
Mitniţcaia Lidia,
Paic Mihai,
Panfil I
Parfentiev Ala
PLATON Nicolae,
Hăbășescu Mariana,
Ciumac Ghenadie,
Rotaru Olesea,
Rusu Livia
Saharneanu Liliana
Cernavca M.,
Savciuc Oxana,
Solcan Angela
Solomatin Ala
Șavga Ghenadie
Șișcan Ecaterina,
Tabunscic O.
Turcov Elena,
Zgherea Georgetta
Stihi Ludmila

Rapcea Vitalie
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Conferința ştiințifică naţională cu
participare internațională „Integrare prin
cercetare şi inovare”

Chişinău, USM, 28–29 septembrie
2016.

Şişcan Ecaterina,

9.

Workshop/Atelier experimental
„Dezvoltarea Antreprenoriatului în
localitățile din Republica Moldova”

GEN Moldova în parteneriat cu
Fundația Friedrich Nauman, Chișinău,
29 septembrie 2016

Saharneanu, Liliana

10.

Congresul Ştiinţific Internaţional ”Sport.
Olimpism. Sănătate”

Chișinău, USEFS,

Conferința internațională științificopractică, ediția a XI-a ”Creșterea
economică în condițiile globalizării”

Chișinău, INCE,

Scutelnic V.,
Leviţchi D.,
Cucereavîi O.,
Istrati L.
Armanov S.
Pîrău S.
Feraru V.
Șavga Ghenadie

13-14 octombrie 2016

Sârbu Ion

Masă rotundă "Cum pot reuși oamenii de
afaceri să cucerească lumea prin discurs”

Chișinău, ASEM,

Conferința
științifică
internațională
„Institutul de Științe ale Educației: istorie,
performanțe, personalități”

Chișinău, IȘE,

Covaș Lilia
Hăbășescu Mariana
Solcan Angela
Şişcan Ecaterina
Şişcan Ecaterina

Conferinţa de totalizare a activităţilor din
cadrul Proiectului Tempus „Modern
Information Services for Improvement
Study Quality”

Chişinău,USMF,

When students take the lead: enhancing
quality and relevance of higher education
through innovation in student-centred
problem-based active learning PBLMD
International Conference

Chișinău,UTM,

Training
„Systematic
planning,
implementation of PBL Projects and SelfDirected learning”,

Chisinau,UTM,

17.

Atelierul de lucru – Managementul
proiectelor europene „ Evoluții, tendințe
și factori de influență asupra procesului
de CDI în contextul globalizării și
creșterii
competitivității
economice
(ProB-H2020)”

ASEM în parteneriat cu Centrul
Proiecte Internaționale al AȘM și
Rețeaua Punctelor Naționale de
Contact Orizont 2020,
Chișinău, ASEM,
1-4 noiembrie 2016;

Saharneanu Liliana

18.

Conferința internațională științificopractică: Creșterea economică sustenabilă
în condițiile globalizării/ Sustainable
Economic Growth in conditions of
globalization

Chișinău, ASEM,

Belostecinic, Gr,
Bilaș Ludmila
Cartavih Tatiana
Solomatinâ Ala
Dorogaia Irina
Parfentiev Ala

8.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

05-08 octombrie 2016.

21 octombrie 2016

Railean Elena

21 octombrie 2016
Railean Elena

27 octombrie 2016

27 - 28 octombrie 2016

Cotelnic Ala
Covaș Lilia
Dorogaia Irina
Solcan Angela
Stihi Ludmila
Țimbaliuc Natalia
Țurcanu Gheorghe
Gaugaș T.

31.10-03.11.2016

8-9 noiembrie, 2016
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19.

20.

International
Scientific
Conference
„Economic welfare through knowledge
sharing”, (Cheapter I)

Bulgaria, Svishtov,

Masa
rotundă
cu
genericul
„Antreprenoriat pentru Tineri”

GEN Moldova în parteneriat cu
Ministerul Educației din RM Direcția
Generală Educație, Tineret și Sport,
str. Mitropolit Dosoftei 99,

Raischi Natalia
Șișcan Ecaterina
Platon Nicolae

9 -10 November 2016
Saharneanu Liliana

Chișinău, 11 noiembrie 2016
Masa rotundă cu genericul „ Ziua
Orașelor
Antreprenoriale” în cadrul
Săptămânii Globale a Antreprenoriatului

GEN Moldova,

22.

Masa rotundă cu genericul „Ziua
Investițiilor – GEW Invest” în cadrul
Săptămânii Globale a Antreprenoriatului

GEN Moldova, 16 noiembrie 2016

Saharneanu Liliana

23.

EIFL General Assembly 2016

Chișinău, ASEM, Consorțiu
Internațional EIFL,

Railean Elena

21.

Saharneanu Liliana

14 noiembrie 2016

19 - 21 noiembrie 2016
24.

Simpozionul științific dedicat Zilei
Mondiale a Calității ”Consolidarea
valorilor operațiunilor de administrare”
ediția a 4-a

Chișinău, ASEM, Facultatea BAA,
catedra Management, catedra
Merceologie, comerț și Alimentație
publică,
25 noiembrie 2016

Calmâș Valentina
Cernavca Mihai
Cernavca Olesea
Dorogaia Irina
Fedorciucova S.
Hăbășescu Mariana
Bilaș Ludmila
Țimbaliuc Natalia
Panfil Ion
Raischi Natallia
Solcan Angela
Tabunscic Olga
Cernavca Olesea
Tabunscic Olga
Damaschin M.

25.

Conferința internațională Probleme de
dezvoltare economică ale UE și relațiile
RM cu Uniunea Europeană

EUREM, ASEM, 25 noiembrie, 2016

26.

Masa rotunda "Dezvoltarea durabila a
spațiului rural al Republica Moldova:
realități si perspective"

AUSM, Facultatea de Economie. 2
decembrie 2016

Stihi Ludmila

27.

Conferinţa Internaţională a catedrei
UNESCO – UNITWIN, Turism, Cultură,
Dezvoltare,

Franţa, Paris, Sediul UNESCO, 14
decembrie 2016

Turcov Elena

28.

Ședința de monitorizare a proiectului
Servicii de suport pentru rețeaua de
biblioteci: modernizarea bibliotecilor din
Armenia, Moldova, Belarus prin
dezvoltarea personalului de bibliotecă și
reformarea bibliotecilor, implementat în

Chișinău, Academia de Administrare
Publică,

Railean Elena

16 decembrie 2016
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cadrul programului Erasmus+
Consolidarea capacităților în domeniul
învățământului superior (2015-2018)
29.

Conferința națională "Oportunități de
dezvoltare pentru tinerii producători
agricoli din RM".

AIPA. 21 decembrie 2016

Stihi Ludmila

30.

Conferința
științifică
internațională
„Rolul investițiilor în dezvoltarea
economiei
digitale
în
contextul
globalizării financiare”

Chișinău, ASEM, Facultatea Finanțe,
Catedra Investiții și Piețe de Capital,
22-23 decembrie 2016.

Belostecinic Grigore

Atelierul de lucru „H2020 pentru
dezvoltarea IMM-urilor inovaționale”,
organizat de;

GEN Moldova în parteneriat cu
ASEM, Centrul Proiecte Internaționale
al AȘM și Rețeaua Punctelor
Naționale de Contact Orizont , 2
februarie 2017.

Saharneanu Liliana

Școala Jean Monnet ”Managementul
Innovațional al UE”

Chișinău, ASEM,

Bilaș Ludmila

33.

Workshopul
informației”

Chișinău, ASEM, â7-8 februarie 2017

Şişcan Ecaterina

34.

Curs/training „The Marketer ,s 2017
Survival Kit”, inițiat de SRL „Magenta
Consulting cu suportul ASEM, USM,
UTM, UCCM și UASM”

ASEM, Chișinău,

Saharneanu Liliana

Международной научно-практической
конференции
Cовременные
исследования основных направлений
гуманитарных и естественных наук

Казанский кооперативный институт

36.

Conferința Regională pentru Investiții în
domeniul Transporturilor, conferinței
miniștrilor de transport din țările membre
ale Parteneriatului Estic

Bulgaria, Sofia (Cu participarea
Comisarului U.E: Violeta Bulc) 23
martie 2017

Rapcea Vitalie

37.

Annual Internațional Forum ”Forestering
the Knowledge Triangle in Moldova”, 3rd

Chișinău, ASEM,

Conferința națională cu participare
internațională
”Marketing,
Comerț,
Merceologie: evoluții și tendințe în
condițiile globalizării economice”

Chișinău, ASEM, Catedra Marketing
și logistica, catedra Merceologie,
Comerț și Alimentație publică, 24-25
martie, 2017

Belostecinic Gr.
Gaugaș Tatiana
Saharneanu Liliana
Șavga Ghenadie
Şişcan Ecaterina
Solomatin Ala
Țimbaliuc Natalia
Cernavca Mihai
Cernavca Olesea
Calmâș Valentina
Fedorciucova S.
Grosu C.
Tabunscic Olga
Damaschin M.
Raischi Natalia

31.

32.

35.

38.

profesional

„Cultura

Şişcan Ecaterina
Dorogaia Irina

Gaugaș Tatiana

02 februarie 2017

11 și 18 februarie 2017.

Stihi Ludmila

2-3 марта 2017 г.

23-24 martie, 2017
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Masa rotundă cu reprezentanții sectorului
privat din Regiunea de Dezvoltare Sud în
vederea elaborării Programului Regional
Sectorial
(PRS)
în
domeniul
Infrastructurii de Sprijin a Afacerilor
(ISA
Conferința
Științifica
Internaționala
"Contabilitatea si Profesia de Contabila in
era Provocărilor"

Incubatorul de Afaceri Cimișlia în
colaborare cu Agenția de Dezvoltare
Regională Sud, AGEPI Incubatorul de
Afaceri, or. Cimișlia, 04 aprilie 2017

Saharneanu Liliana

Chișinău, ASEM, 5-6 aprilie 2017

Vornovițchi Diana

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a
studenţilor (ediţia a XX-a) „Probleme
actuale ale teoriei şi practicii culturii
fizice”.

Chișinău, USEFS,

Scutelnic Vasile
Leviţchi Daria
Cucereavîi Olga
Istrati Ludmila

Conferința internațională ”Торговля,
товароведение и сервис: состояние и
проблемы развития в условиях
глобализации экономики”

Chișinău,
ASEM,
Universitatea
cooperatistă din Kazani, 7 aprilie
2017.

43.

Seminar Metodic ”Aplicarea semnăturii
electronice și accesarea serviciilor
electronice, MACIP, FISC.md”

Chișinău: ASEM, 12 aprilie 2017

Iordache Silvia

44.

Simpozion
anual
de
proprietate
intelectuala "Lecturi AGEPI"

19-20 aprilie 2017

Stihi Ludmila

45.

Masa rotunda ”Arta de a ține un discurs
eficient” Catedra Comunicare Economică
și Didactică

Chișinău, ASEM, 20 aprilie 2017

Iordache Silvia

46.

Masa rotundă cu genericul ARTA DE A
ȚINE UN DISCURS EFICIENT
Seminar
metodic
«Programul
de
mobilitate academică ERASMUS+ platformă de dezvoltare profesională».
Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor
Cercetători. Ediţia a XIV-a

Chișinău, ASEM, 28 aprilie 2017

Savciuc Oxana

Chișinău, USEFS, 28.04.2017

Mitnițcaia Lidia

Chişinău,ASEM,

Zamaru Victor

22-23 aprilie 2016

Damaschin Mariana

49.

Conferința științifică CANVAS

Stocholm, Suedia, 29 aprilie 2017

50.

Atelier de lucru dedicat procesului de
dezvoltare a "Cadrului Național pentru
inovare digitală"

Ministerul Tehnologiilor Informației și
Comunicației,

Belostecinic Gr.
Cotelnic Ala
Stihi Ludmila

Conferința Științifică Internațională,
“Performanțe într-o economie
competitivă”, a IV ediție. –

Chișinău,Institutul Internațional de
Management ”IMI-NOVA”, 12-13
mai 2017

Stihi Ludmila

Masă rotundă "Politicile de dezvoltare a
IMM în RM: principalele tendințe și
evaluări"

Chișinău, INCE,

Stihi Ludmila

Seminar: EANET - platformă pentru
absolvenții antreprenori

Chișinău, ASEM, 19 mai 2017.

39.

40.

41.

42.

47.

48.

51.

52.

53.

07 aprilie 2017

Cernavca Mihai
Fedorciucova S.,
Șpac Ghenadie

12 mai 2017

Saharneanu Liliana

16 mai 2017
Şişcan Ecaterina
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54.

Ședința Grupului de Lucru Regional
Sectorial
în
vederea
elaborării
Programului Regional Sectorial (PRS) în
domeniul Infrastructurii de Sprijin a
Afacerilor (ISA

Agenția de Dezvoltare Regională,
Consiluilui raional Cimișlia, 24 mai
2017

Saharneanu Liliana

55.

The economy of the Future in Europe
Science and Reality- Academic Meating:
real Academa de Ciencias Economicas y
Finanacieras, Spain

Chisinau, 24-28 may 2017

Belostecinic, Gr.
Cernavca M.
Damaschin M.
Șpac G.

56.

Conferința
stiințifică
internațională
„Analiza
economică-financiară
în
contextul raportării integrate: paradigme
educaționale și provocări profesionale”

Chișinău, ASEM, 27-28 mai 2017

Belostecinic, Gr.

57.

Audieri Publice ale Programului Regional
Sectorial
(PRS)
în
domeniul
Infrastructurii de Sprijin a Afacerilor
(ISA)

Agenția de Dezvoltare Regională Sud,
Sala de Ședințe a Consiliului raional
Cimișlia, 20 iunie 2017

Saharneanu Liliana

Facultatea Economie Generală și Drept.
Pe parcursul anului de studii 2016-2017 activitatea de cercetare-inovare din cadrul
facultăţii a fost una diversificată.
Programe / proiecte instituționale de cercetare
■ COBAN Marina, dr., conf.univ. – participant la Program Erasmus Mundus EFFORT /
Program de post-doctorat. Perioada : 1 ianuarie 2017 – 11 iunie 2017. Tema de cercetare:
PROMOVAREA ANTREPRENORIATULUI CA FACTOR CHEIE PENTRU
DEZVOLTAREA ECONOMICA
■ BUCOS Tatiana, dr., conf.univ. – Proiect Tempus EANET, 544521-TEMPUS-1-2013-1DE-TEMPUS-SMHES, finanțat de Comisia Europeană.
■ FEURAȘ Eugenia, dr,hab. prof.univ. – executant la „SISTEMATIZAREA EXPERIENȚEI
COMUNITARE ÎN DOMENIUL AMELIORĂRII COMPETITIVITĂȚII PRIN PRISMA
ASIGURĂRII UNEI DEZVOLTĂRI DURABILE”: compartiment în cadrul Proiectului
Instituţional de cercetare 15.817.06.30A MONITORIZAREA COMPETITIVITĂŢII
ECONOMICE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXT REGIONAL ŞI MONDIAL
ŞI DIRECŢII DE AMELIORARE ŞI DEZVOLTARE DIN PERSPECTIVA
IMPLEMENTĂRII ACORDULUI DE ASOCIERE CU UNIUNEA EUROPEANĂ.
Beneficiar: Academia de Științe a Republicii Moldova
■ BARBĂNEAGRĂ Oxana, dr., conf.univ. – membru al echipei în Proiectul de dezvoltare
„EMPOVEREND WOMEN FOR SOCIAL INTEGRATION”, implementat în cadrul
Forumului Parteneriatului Estic al Societăţii Civile de către Consiliul Comunitar Martuni
pentru femei (Armenia), în cooperare cu Familiile Migranților ONG (Moldova) și Oficiul
de Expertiză Europeană și Comunicațiilor (Belarus). Mai-noiembrie, 2016
■ GUTIUM Tatiana, lector univ. – executant la „ELABORAREA BALANŢELOR
INTERRAMURALE NATURAL-VALORICE DE PROGNOZĂ PE TERMEN MEDIU” :
compartiment în cadrul Proiectului de cercetare 15.817.06.04.A „ANALIZA ŞI
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PROGNOZAREA INDICATORILOR MACROECONOMICI AI
MOLDOVA”. Beneficiar: Ministerul Economiei al Republicii Moldova

REPUBLICII

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 științificodidactic al facultății a participat la realizarea următoarelor proiecte de cercetare ştiinţifică:
 Project UNDP “Mainstriming of Migration into Development”, VACULOVSCHI, Dorin
- expert național;
 Project UNDP „Support the evaluation of National Employment Strategy and design new
strategic framework in this area, Dorin VACULOVSCHI - expert național;
 Proiect UN WOMEN Introducing GRB course in the Academy of Economic Studies of
Moldova, Dorin VACULOVSCHI - expert național
 Project IOM Supporting the development and piloting of a Migration &
Development student course, focusing on the Economic Development Component,
Dorin VACULOVSCHI - expert național
 Proiect Fundația Friedrich Ebert (FES) implementat de IDIS Viitorul
„Monitorizarea proceselor politice, sociale și formularea unor sinteze politice 2017”,
Dorin VACULOVSCHI - expert național
 Proiect UNDP Elaborarea Raportului National de Dezvoltare Umană 2016 privind
inegalitățile și dezvoltarea umană durabilă, Dorin VACULOVSCHI - expert național
 Proiect Ministerul Muncii Protecției sociale și Familiei “Strengthening the
Effectiveness of the Social Safety Net”, Dorin VACULOVSCHI - expert național

■ Volumul activităţilor de cercetare
Pe parcursul anului de studii 2016-2017 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) 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.
4) 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.
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5) 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
„25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre
progres economic” din 23 – 24 septembrie 2016, precum și la cele organizate de: Universitatea
„Alecu Russo” din Bălți, Institutul Național de Cercetări Economice al AȘM, Universitatea de
Stat din Moldova etc.. În afară de aceasta, cadrele didactice au participat și la alte manifestări și
evenimente științifice organizate peste hotare.
Tabelul 43.
Participarea la congrese, simpozioane, seminare științifice, mese rotunde a cadrelor
didactice
Tema evenimentului
Instituția organizatore, orașul, Autorul comunicării
țara, data desfășurării
Conferinţa
Ştiinţifică 16 septembrie 2016. Bălţi: Univ.
Bîrcă, A
1
Internaţională
„Al.Russo”
Sorocean O.
„Asigurarea viabilităţii
Filip N.
economico-manageriale
Coşeleva N.
pentru
dezvoltarea
Balan A.
durabilă a economiei
regionale în condiţiile
integrării în UE”.
Business
Forum 27 septembrie 2016. Asociaţia
Bucos T.
2
„DEZVOLTAREA
Oamenilor de Afaceri din Moldova
Barbăneagră O.
AFACERII
ÎNTR-UN (AOAM), Chișinău
MEDIU
CONCURENŢIAL”.
ECO-TREND 2016
Moderator în Secţiunea VI
BÎRCĂ , Alic
3
„Transformation management.
Simpozionul Internaţional
„Performance, Competitiveness,
Creativity” din 27-28 noiembrie
2015. Târgu Jiu, România
ISSD 2017
Moderator în Secţiunea VI „
BÎRCĂ , Alic
4
Tourism and Performance
management. Simpozionul
Internaţional din 288-29 aprilie
2017. Târgu Jiu, România
Education
and
Culture
Ambasada SUA, 13 octombrie
Stratan s.
5.
Workshop,
2016, Chișinău
Atelier
de
consultare
24 octombrie 2016. Guvernul RM;
Tomșa A.
6.
„Obiectivele de
PNUD; EXPERT-GRUP, Chișinău
dezvoltare durabilă:
identificarea indicatorilor
pentru ţintele relevante şi
importante pentru
Moldova din domeniul
economic”.
Agenţia Universitară a Francofoniei. Bucos T.
7. Masa rotundă „De la
formare la angajare:
3 noiembrie 2016, Chișinău
sfaturi şi subtilităţi de la
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

specialiştii în resurse
umane”,
Conferinţa Ştiinţificopractică Internaţională
„CREŞTEREA
ECONOMICĂ
SUSTENABILĂ ÎN
CONDIŢIILE
CONTEMPORANE”.
Masa rotundă „Pentru un
sistem de pensii echitabil,
sustenabil și transparent
în Republica Moldova”.
EUREM 2016
Internațional conference
”Modern issues of EU
development and
relations between EU
and Moldova”.
Conferința cu genericul
„ACORDUL DE
ASOCIERE REPUBLICA
MOLDOVA-UE – NOI
OPORTUNITĂȚI ȘI
PROVOCĂRI” /
Eveniment dedicat
lansării manualului
„Aprofundarea relaţiilor
UE-RM”
Al XIV-lea CONGRES
al ABSOLVENȚILOR
programelor de
schimb americane și
europene „Eu aleg
Moldova AICI și
ACUM”
Conferinţa ştiinţifică
internaţională ”Rolul
investitiilor în
dezvoltarea economiei
digitale in contextul
globalizarii financiare”.
Conferința Științifică
Internațională
„POLITICI ȘI
PRACTICI ALE
REGLEMENTĂRII
MIGRAȚIEI ÎN
CONTEXTUL
PROVOCĂRILOR
MODERNE

ASEM, catedra „Teorie şi Politici
Economice”. 8-9 noiembrie 2016

20 membri ai cat.”TPE”,
23 de la catedre din
ASEM şi 15 invitaţi din
alte instituțiii, inclusiv 9
din străinătate

Chișinău, 15 noiembrie 2016

Vaculovschi E.

24-25 noiembrie 2016, Chișinău,
ASEM

Bîrcă A.
Barbăneagră O.
Stratan S.
Balan A.
Vicol L.

28 Noiembrie 2016 / EXPERTGRUP în parteneriat cu Centrul de
Studii Politice Europene (CEPS),
Chișinău.

Tomșa A.

Asociaţia pentru Dezvoltare Creativă.
Chişinău, 3 decembrie 2016

Stratan S.
Pîşchina T.

ASEM, Catedra Investitii şi Piete de
Capital. 22-23 decembrie 2016

Cara E., Pîşchina T.
Stratan S., Balan A.
Gutium T.

Tiraspol, 27 ianuarie 2017

Vaculovschi D.
Vaculovschi E.
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15.

Workshop ”H2020
pentru dezvoltarea IMMurilor inovaționale”

2 februarie 2017, Chuișinău.

16.

Conferință științifică
internațională „Inegalități
sociale în Republica
Moldova. premise ale
constituirii clasei de
mijloc”
Masa rotundă
„Perfecționarea
politicilor privind
egalitatea de gen în sfera
ocupării forței de muncă”

A.Ş.M. 23-24 februarie 2017,
Chișinău

AŞM: INCE. 28 martie 2017,
Chișinău

Cara E.
Gutium T.
Vaculovschi D.
Baieșu D.

18.

Conferința științifică
internațională
« Contabilitatea și profesia
contabilă în era
provocărilor

5-6 aprilie 2017. Chişinău. ASEM

Pîşchina T.
Stratan S.
Balan A.
Cepraga L.

19.

Conferinţa ştiinţifică
Internaţională
„Performanțe într-o
economie competitivă”.
Ediția IV-a
Conferința
Internațională Ştiințificopractică „TEORIA ȘI
PRACTICA
ADMINISTRĂRII
PUBLICE”.
The 5-th international
conference
Crossing
Boundaries in Culture
and Communication,

12-13 mai 2017. Chişinău.: Institutul

Balan A.

17.

20.

21.

22.

23.

24.

Pîşchina T., Stratan S.
Barbăneagră , Ţăruş V.
Patraşcu D., Patraşcu I.
Vaculovschi E.
Cara E.

Internațional de Management „IMINOVA”
19 mai 2017, Chișinău: AAP

Vaculovschi E.

Universitatea Româno-Americană,
București, România, 27 mai, 2016

Vicol L.

Masa Rotundă:
Societatea ştiinţifică de bulgaristică Cepraga L.
„Promovarea dialogului din RM şi U de Stat „I. CREANGĂ”,
intercultural în procesul 5.11.2017
educaţiei lingvistice”
Conferința Științifică
IȘE, 21 octombrie, 2016. Chișinău. Căruntu Nina
Internațională Institutul
de Științe ale Educației:
istorie, performanțe,
personalități
Conferința
națională 15 decembrie 2016, Chișinău.
Vaculovschi D.
„Dezvoltarea calificărilor
și promovarea ocupării:
abordarea provocărilor
multiple”
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25.

26.

27

„A social Europe for
youth: education to
employment” Jean
Monnet International
Conference
Forumul annual
Internațional: ” Fostering
the Knowledge Triangle
in Moldova”
Academic Meeting ”The
Economy of the Future in
Europe Science and
Reality”

18-20 May 2017, Oradea, Romania

Vaculovschi D.

Centre for European Integration
Studies Chişinău, 23-24 martie
2017.

Baieșu M.
Abramihin C.

24-28 mai 2017 Chisinau: ASEM

Bîrcă A.
Vaculovschi D.
Feuraș E.

Facultatea Contabilitate
Sinteza publicațiilor ştiinţifice în perioada 2016 – 2017 se prezintă în tabelul 44.
Tabelul 44. Statistica publicațiilor științifice în anul de studii 2016-2017
Categoria de publicații

Număr de articole
Catedra
Catedra
„Contabilitate „Contabilitate
și audit”
și analiza
economică”
5
11
4
3
6
32
37
-

Total

Articole publicate în reviste recunoscute ISI
Lucrări publicate în reviste indexate BDI
16
Lucrări publicate în reviste neindexate BDI
4
Articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS
9
Articole publicate în alte reviste naţionale
69
Monografii
Capitole editate în edituri recunoscute
internaţional
Cărţi editate la alte edituri internaţionale
Lucrări publicate în culegeri ale unor conferinţe
16
19
35
ştiinţifice internaționale petrecute în străinătate
Lucrări publicate în culegeri ale unor conferinţe
44
35
79
ştiinţifice internaționale petrecute în țară
Lucrări publicate în culegeri ale conferinţelor
1
1
ştiinţifice naţionale
Total
233
Mia detaliat lista publcațiilor cadrelor didactice de la facultatea Contablitate este
prezentată în Anexa 29.
Medalii și diplome obținute:
 GRIGOROI L., dr. conferențiar universitar – medalia Meritul civic. (Decretul
Președintelui Republicii Moldova, Nr. 2346 din 22.09.2016 privind conferirea de
distincții de stat unor colaboratori ai Academiei de Studii Economice a Moldovei,
Monitorul Oficial Nr. 338-341, art Nr: 703, din 30.09.2016).
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 NEDERIŢA A., prof. univ., dr. hab. - Diploma Guvernului de gradul I, septembrie
2016.
 MIŞOVA T., conf. univ., dr. - Diploma Guvernului de gradul I, octombrie 2016.
 GRABAROVSCHI L., conf. univ., dr. - Diploma Guvernului de gradul II, octombrie
2016.
 GRIGOROI L., conf.univ., dr. - Diploma de onoare a Ministerului Finanţelor al
Republicii Moldova.
 Pentru fiecare cadru didactic - Diploma Academiei de Studii Economice a Moldovei,
septembrie 2016, pentru performanţe remarcabile în activitatea profesională, contribuţie
substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă valoare economică şi cu prilejul celei dea 25-a aniversări a ASEM.

Facultatea Finanțe. Cadrele didactice ale facultății au fost implicate în diferite activități
științifice.
Programe/proiecte de cercetare
În cadrul facultăţii Finanţe, pe parcursul anului universitar 2016-2017 au fost derulate
următoarele 6 programe/proiecte de cercetare:
1. Proiecte instituționale de cercetare (1)
1.
Proiect instituțional de cercetare
Denumire
Proiect instituțional din sfera științei și inovării, obținut prin
competiție (etapa 2016-2017) „Elaborarea instrumentarului de
măsurare a stabilității financiare a statului”
Termenul executării
2015-2018
Instituție
Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei de Științe
din Moldova și Ministerul Economiei
Conducător
Dr. hab. Prof univ. Andrei Stratan
Executor
Dr. hab. Prof univ. Natalia Băncilă (executor asociat în realizarea
proiectului de cercetare)
2. Proiecte din cadrul Programului de stat (2)
1.
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.
http://cfcfa.asm.md/sites/cfcfa/files/Hot_20278.PDF
Termenul
Etapa I, II 01.05.2015 – 31.12.2015
executării
Etapa III, IV 02.01.2016 – 31.12.2016
Catedra
Centrul de studii financiar-monetare, ASEM
Catedra ”Finanțe și Asigurări”
Conducător
Cobzari Ludmila, conducătorul proiectului, cercetător științific principal
Executorii
1. Cobzari Ludmila, cercetător științific principal
2. Moroi Tatiana, cercetător științific
Obiectivele
 examinarea şi identificarea finanțării sistemului de sănătate pe plan
generale
internaţional;
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Rezumatul
rezultatelor
ştiinţifice

Rezultate
obținute

Impactul
ştiinţific,
economic
şi social

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.
 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 finanțare a sistemului de sănătate pentru Republica
Moldova prin combinarea elementelor sistemelor clasice şi moderne.
1. Elaborarea și aprobarea în cadrul Senatului ASEM a monografiei :
„Perfecționarea mecanismului de finanțare a sistemului de sănătate din
Republica Moldova în vederea racordării la standardele europene” autori:
L.Cobzari, V.Ganea, O.Miron, T.Moroi, C.Copăceanu, recomandat pentru
editare la ședința Senatului ASEM din 23 decembrie 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 anului universitar
2016-2017);
- Fundamentarea ştiinţifică privind finanţarea sistemelor de sănătate;
- 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.
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.
2. 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.
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2.
Cifru
Denumire

Termenul
executării
Catedra
Conducător
Executorii

Obiectivele
generale

Rezumatul
rezultatelor
ştiinţifice

15.817.06.31A.
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
2015 – 2018
Etapa a doua (2016)
Catedra „Bănci şi Activitate Bancară”, ASEM
Catedra „Statistică şi Previziune Economică”, ASEM
Prof. univ., dr. hab. Secrieru Angela - ASEM
1. Secrieru Angela - conducător proiect, Directorul Centrului de Studii
Financiar-Monetare ASEM, prof. univ., dr. hab;
2. Pârţachi Ion - cercetător ştiinţific coordonator, prof. univ., dr., şef catedră
„Matematică şi Statistică Economică”;
3. Lopotenco Viorica - cercetător ştiinţific coordonator, conf. univ., dr.,
catedra „Bănci şi Activitate Bancară”;
4. Pisaniuc Maia - cercetător ştiinţific coordonator, conf. univ., dr., catedra
„Relaţii Economice Internaţionale”;
5. Gorobeţ Ilinca - cercetător ştiinţific coordonator, conf. univ., dr., catedra
„Bănci şi Activitate Bancară”;
6. Batişcev Ruslan - cercetător ştiinţific coordonator, conf. univ., dr., catedra
„Bănci şi Activitate Bancară”;
7. Mija Semion - drd., cercetător ştiinţific;
8. Paniş Olga - drd., cercetător ştiinţific;
9. Margarint Elena - drd., cercetător ştiinţific.
- sistematizarea experienţei comunitare (UE) în domeniul organizării
reglementării și supravegherii sistemelor financiare;
- sistematizarea experienţei comunitare în domeniul cadrului
metodologic și de standarde în domeniul reglementării și
supravegherii sistemelor financiare;
- sistematizarea experienţei comunitare în domeniul procesului de
reglementare și supraveghere a sistemelor financiare;
- sistematizarea experienţei comunitare în domeniul performanței
reglementării și supravegherii sistemelor financiare.
Realizarea cercetărilor ştiinţifice desfăşurate la cea de-a doua etapă au
determinat obţinerea următoarelor rezultate:
- a fost elaborat cadrul logic al mecanismului de reglementare și
supraveghere a sistemelor financiare în UE;
- a fost elaborat cadrul logic al organizării reglementării și supravegherii
sistemelor financiare în UE;
- a fost elaborat cadrul logic în domeniul metodologiei, standardelor,
tehnicilor și instrumentelor de reglementare și supraveghere a sistemelor
financiare în UE;
- a fost elaborat cadrul logic al procesului de reglementare și supraveghere a
sistemelor financiare în UE;
- a fost elaborat cadrul logic de evaluare a performanței reglementării și
supravegherii sistemelor financiare în UE;
- a fost elaborată și aplicată metodologia de măsurare a nivelului
transparenței supravegherii bancare realizate de BNM;
- a fost elaborată și aplicată metodologia de evaluare a eficienței procesului
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Impactul
ştiinţific,
economic
şi social

de supraveghere bancară prin prisma indicatorilor cantitativi și calitativi
pentru cazul BNM.
Impactul științific, economic și social al proiectului este determinat de
abordările și metodologiile elaborate și recomandările formulate și
argumentate în publicațiile elaborate în cadrul proiectului, urmărindu-se:
 crearea premiselor pentru îmbunătăţirea contextului general de
implementare a Acordului de Asociere (AA) între Uniunea Europeană şi
Republica Moldova („Servicii Financiare” şi „Circulaţia liberă a
capitalurilor”), reducerea costurilor şi creşterea beneficiilor de la
implementarea AA;
 furnizarea suportului metodologic autorităţilor financiare supreme de
reglementare;
 îmbunătăţirea cadrului legal asociat AA („Servicii Financiare”, „Circulaţia
liberă a capitalurilor”);
 crearea premiselor pentru scăderea costurilor şi îmbunătăţirea calităţii
serviciilor financiare;
 îmbunătăţirea procesul didactic la facultăţile de finanţe şi cibernetică prin
includerea în programele de studii a materialelor din proiect;
 îmbunătăţirea procesul de cercetare doctorală prin stimularea elaborării
tezelor de doctorat ale tinerilor cercetători şi post-doctoranzi executori în
proiect.

3. Proiecte internaționale (3)
1. Denumirea proiectului:
„Introducing GRB course in the Academy of Economic Studies of Moldova”
 Durata: 12 iunie 2015 – 30 noiembrie 2016.
 Bugetul total USD 29743,20 Cifrul proiectului UNWOMEN: 00089175: GRB Phase II: MDA
 Conducător: A.Petroia, conf. univ.dr., catedra ”Finanţe şi Asigurări”
 Executorii: A.Casian, conf. univ.dr., A.Baurciulu, conf. univ.dr., A.Petroia, conf. univ.dr.,
catedra „Finanţe şi Asigurări”
Obiectivul proiectului: sprijinirea ASEM la:
 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 rezultatelor ştiinţifice:
 13 lectori din cadrul ASEM instruiţi în domeniile egalităţii de gen, drepturilor omului,
planificării şi bugetării sensibile la gen
 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
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 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.

2.
Denumirea proiectului: „Technical Assistance to Improve Public Finance Policy and Public
Financial Management in Moldova”
 Durata proiectului: noiembrie 2015 – noiembrie 2018.
 Cifrul proiectului: EuropeAid/136587/DH/SER/MD
 Executor: M. Ciubotaru, prof.univ.inter., dr.hab., catedra ”Finanţe şi Asigurări”
Obiectivul proiectului: sporirea guvernării în Moldova prin îmbunătățirea managementului
finanțelor publice, fortificarea proceselor de contabilitate și gestionarea mai bună a rezultatelor


Competențele executorului: acordarea asistenței funcționarilor publici din cadrul Ministerului
Finanțelor în modificarea și completarea Strategiei de dezvoltare a managementului
finanțelor publice 2013-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.573 din 26 august 2013.
 Rezultatul scontat: Strategie actualizată în corespundere cu Acordul de Asociere între Republica
Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
și Statele Membre ale acestora, pe de altă parte, precum și cu alte documente de politici ale
Guvernului.
 Rezultate obținute: Strategia este în proces de actualizare.
Horizon 2020 // DITWMC
3. Denumirea
proiectului
SMEInst-11-2016-2017
Tema proiectului
Septembrie 2016 – Septembrie 2019
Durata
În proces de aprobare
Bugetul total
761421
Cifrul aplicării
Irina Ialaia
Manager de Proiect
Denis Vostricov
Expert Economic
Executori
Obiectivul
proiectului/ Abstract

Alexei Marcenco, Boris Goncearenco, Vladimir Pestusco
Scopul proiectului este construcția și punerea îm funcționare a
instalației electrice pe bază de biogaz, care produce energie eficientă din
deșeuri solide. Capacitatea inițială acentralei este de 1 MW. Centrala va
îmbunătăți starea ecologică a regiunii de prin reducerea zonelor de
depozitare a deșeurilor. Proiectul este inovator pentru regiune și va
contribui la dezvoltarea tehnologiilor ”verzi” în Republica Moldova.
Centrala contribuie semnificativ la reducerea emisiilor de CO2.
Obținerea energiei electrice este posibilă datorită utilizării biogazului,
care este produs prin descompunerea substanțelor organice în timpul
procesul microbiologic anaerob. Această tehnologie permite capturarea
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metanului, emisiile de metan sunt una dintre principalele cauze ale
încălzirii globale.
Procesul tehnologic permite obținerea bio-îngrășămintelor. Bioîngrășământul este în mare a cerere în Republica Moldova, datorită
importanței ridicate a agriculturii ca sector al economiei. Prin ea însăși,
bio-îngrășăminte are caracteristici de mare eficiență combinate cu preț
redus al produsului.
In timpul fazei 1 a proiectului se produce analiza completă de
fezabilitate, inclusiv calculele generale a veniturilor și cheltuielilor,
analiza detaliată a aspectelor tehnologice ale proiectului, dezvăluind
întregul potențial al acestuia.
Proiectul condiționează participariparea în lupta la nivel mondial în
reducerea emisiilor de CO2 și reducerea poluării aerului și a apei cauzate
de depozitele de gunoi și centralele electrice tradiționale.

Temele de cercetare în care au fost implicate cadrele didactice din cadrul facultăţii
Finanţe:
Tabelul 45
Temele de cercetare realizate în anul universitar 2016-2017
Catedra
Finanţe şi
asigurări

Tema de cercetare
Politica bugetar-fiscală şi creşterea economică
(coordonator prof. univ., dr. N.Botnari).

Perioada
2016-2017

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).
Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale în
contextul globalizării financiare.
(coordonator prof. univ., dr. hab. R.Hîncu).

2016-2017

Investiţii şi Pieţe
de Capital

2016-2017

Cadrele didactice s-au manifestat activ, în perioada analizată, prin participarea la
conferinţe şi simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale, printre care menţionăm:
 Conferință științifică internațională „25 de ani de reformă economică în Republica
Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic”
 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale
în contextul globalizării financiare” 22-23 decembrie 2016;
 Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Creşterea economică în condiţiile
globalizării”, 13-14 octombrie 2016. INCE, Chişinău.
 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Creşterea economică sustenabilă în condiţiile
contemporane”, 8-9 noiembrie 2016, catedra „Teorie şi politici economice”, ASEM,
Chişinău.
 Conferință științifică internațională „Potențialul de finanțare al pieței financiare
nebancare din Republica Moldova și perspectivele dezvoltării acesteia”
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 3rd Edition International Forum “Fostering international cooperation for strengthening
Knowledge Triangle in Moldova” held on 23-24 March 2017 at the Academy of
Economic Studies of Moldova
 Conferinţa ştiinţifică internaţională „Analiza economico-financiară în contextul
raportării integrate: paradigme educaţionale şi provocări profesionale”, 27-28 mai
2017, ASEM, Chişinău
 Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, Ediţia IX-a, 28-29 aprilie 2017,
Chişinău, ASEM.
Drept urmare, pe parcursul anului universitar 2016-2017, de către colaboratorii facultăţii
„Finanţe” au fost publicate 187 lucrări metodico-didactice şi ştiinţifice.
Tabelul 46
Publicaţiile profesorilor facultăţii „Finanţe” realizate
în anul de studii 2016-2017
Catedra

Manuale

Monografii

Articole
ştiinţifice

Teze
ştiinţifice

Finanţe şi Asigurări
Investiţii şi Pieţe de
Capital
Bănci şi Activitate
Bancară
Limbi Moderne
Aplicate
Total

2

1
1

31
20

-

-

2

Total

37
32

Materiale
metodicodidactice
6
1

12

26

6

44

-

3

9

-

12

2

66

104

13

187

77
54

Facultatea Relații Economice Internaționale

1.

2.

3.
4.

5.

Participarea la conferinţe ştiinţifice, seminare ştiinţifico-practice organizate la nivel
internaţional şi naţional
PISANIUC M. Dezbateri privind viitorul Romaniei. Cu ocazia aniversării 104 a fondării
ASE București cu participarea Director adjunct Direcția Afaceri Economice și Financiare
a Comisiei Europene. 2 aprilie 2017, România
POPA M. Workshop in Economic Geography: Local Responses to Global Challenges.
22-23 septembrie 2016. Centre for Research on Regional Economics, Transport and
Tourism. Universita Comerciale Luigi Bocconi. Milano, Italia
PISANIUC M. Conferința internațională: International Finance and Banking. 30 martie
2017, ASE București.
ȚÂU N. POPA M., CRUDU R. PISANIUC M., DODU-GUGEA L., POPA M., CHIȘCĂ
M., CHISTRUGA B., ȘIȘCAN Z., BRAȘOVSCHI V. Conferința EUREM 2016
“Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene și relațiile dintre Republica
Moldova și UE”. 24-25 noiembrie 2016, ASEM ;
POPA M. Conferință – Forum: Oportunități de dezvoltare a afacerilor pentru tinerii
antreprenori din Moldova. 25 noiembrie 2016, ANTIM, Chișinău.
180

6. CRUDU R., PISANIUC M., DODU-GUGEA L., POPA M., CHIȘCĂ M., CHISTRUGA
B. ȘIȘCAN Z. Atelierul de lucru: H2020 pentru dezvoltare IMM-urilor inovaționale, 02
februarie 2017
7. CRUDU R. Focus grup dedicat aspectelor de sensibilizare a publicului privind DCFTA,
Chișinău, Summit Event Center, 26 aprilie 2017
Membrii catedrei Limbi moderne de afaceri au participat la stagii şi seminare.
Pe parcursul anului perfecţionarea cadrelor s-a aflat în centrul atenţiei catedrei, profesorii au
profitat de orice posibilitate pentru a participa la diferite proiecte menite să contribuie la
ridicarea nivelului profesional conştientizînd faptul că perfecţionarea profesională este parte
componentă a imaginii lor, a imaginii catedrei şi instituţiei. Membrii catedrei au participat la
stagii şi seminare.
Tabelul 47. Cursuri / treninguri de formare, dezvoltare profesională
Activitatea
Participanţii
Masa rotundă „Instrumente web 2.0 pentru dezvoltarea Moldovanu Gheorghe, Chiosea
competenţelor digitale ale cadrelor didactice di învăţământ” 2 Angela,
Diaconu
Luminiţa,
februarie 2017, organizat de Muncă Daniela
Hioară Natalia, Panainte Lidia,
Bolgari Natalia, Dîrul Lilia,
Mămăligă Alla,
Bacinschii
Svetlana, Grozav Parascovia,
Dragancea Svetlana, Damian
Valentina,
Demcenco Corina,
Guţul –Gordienco Irina, Hîrbu
Stella
Attestation de participation au Colloque scientifique avec Dragancea Svetlana
participation internationale DU TEXTE AU CONTEXTE.
DEFIS
ET
PERSPECTIVES
D’UNE
APPROCHE
INTERDISCIPLINAIRE DU TEXTE LITTÉRAIRE organisé
le 13 octombre 2016 à Chisinau, République de Moldova, par
le Département de Linguistique romane et communication
interculturelle, Faculté des Languages et Littératures étrangères.
Attestation de formation d’habilitation d’examinateur- Dragancea Svetlana
correcteur DELF de 21 heures, organisée à l’Alliance Française
de Moldavie, du mardi 22 novembre au jeudi 24 novembre
2016.
Attestation. Je soussigné, Daniel ASSOULINE, directeur du Dragancea Svetlana
Centre international d’études pédagogiques, atteste que
Dragancea Svetlana est habilité à corriger les épreuves écrites
et orales des examens DELF DALF pour les niveaux suivants:
A1 A2 B1 B2, du 22/11/2016 au 24/11/2016
Certificat de participare la workshopul „Oportunităţi de Dragancea Svetlana, Dîrul Lilia,
Participare în Proiecte Internaţionale Online cu Impact Global” Chiosea Angela, Apachiţa
18 noiembrie 2016, Academia de Inovare şi Schimbare prin Svetlana, Diaconu Luminiţa,
Educaţie
Hîrbu Stella, Mămăligă Alla
Certificat de participare în perioada 1-3 februarie 2017, la Dîrul Lilia, Guţul-Gordienco
Şcoala Jean Monnet de Studii Europene „Managementul Irina, Panainte Lidia, Diaconu
Inovaţional al UE” (28 ore), organizată în cadrul proiectului Luminiţa, Hîrbu Stella
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„Jean Monnet Chair in EU Policies Towards Innovation,
Creativity and Entrepreneurship”/ EU2INNO
Certificat acordat dnei Damian Valentina, lector superior Damian Valentina
universitar (ASEM), membru al comisiei de evaluare la
olimpiada zonală Centru, limbi străine, din instituţiile de
învăţământ profesional tehnic postresundar, desfăşurată în
Colegiul „Alexei Mateevici”, Chişinău, 11. 02. 2017
Certificat de participare la workshop din 02. 02. 2017 „H2020 Grozav Parascovia, Guţulpentru dezvoltarea IMM-urilor inovaţionale”
Gordienco Irina, Panainte Lidia,
Diaconu Luminiţa, Dîrul Lilia
Certificat
de
perfecţionare
„Aplicarea
tehnologiilor Bolgari Natalia, Apachiţa
informaţionale de comunicare în instruire. Sistemul Moodle” Svetlana, Bacinschii Svetlana
ASEM, MACIP (40 ore)
Certificat de participare la „Forum-ul Educaţional Naţional Bolgari Natalia, Chiosea Angela,
organizat de Asociaţia Obştească META în colaborare cu Apachiţa Svetlana, Hioară
Ministerul Educaţiei, care are drept scop îmbunătăţirea Natalia, Bacinschii Svetlana
sistemului educaţional din RM” 16 septembrie 2016
Certificat de perfecţionare „Deontologia şi eficienţa Apachiţa Svetlana, Demcenco
comunicării didactice”, ASEM, Departamentul Studii, Corina, Guţul-Gordienco Irina,
Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii, 09-13. 01.
2017 (40 ore)
Certificate of presentation

Diaconu Luminiţa (1 articol)

EUREM 2016 International Conference „Modern Issues of EU
Development and Relations Between EU and Moldova” held
on 24-25 november 2016, Chişinău, Academy of Economic
Studies of Moldova.
For successfully presenting the scientific work titled
„Pluringvismul ca o nouă tendinţă în predarea limbilor moderne
în RM”
Certificate of Attendance has attended the following Teacher Diaconu Luminiţa
Training Seminars „Speaking with Teenagers Primary School
Lessons: Learning or Acquiring”
Adeverinţă de participare hat an dem PASCH-Lehrerseminar Guţul-Gordienco Irina
„Unendliche Geschichte” vom 09.09. bis zum 10.09.2016, an
der „Spiru Haret” PASCH-Schule in Chişinău, Moldawien,
teilgenommen (18 ore)
TEILNAHMEBESTATIGUNG hat an der Deutschlehrertagung Guţul-Gordienco Irina,
DaF-Unterrichtsqualitat: neue Tendenzen der Didaktik &
Lehrwerkvorstellung vom 04-05. 11. 2016 in Chişinău Hîrbu Stella
teilgenommen. Die Deutschlehrertagung wurde vom
Moldauischen Deutschlehrerverband in Kooperation mit dem
Goethe Institut Bukarest und dem DAAD-Lektorat in der
Republik Moldau organisiert. Die Fortbildung umfasste 17 UE.
Adeverinţă de participare hat an der Sommerakademie Hîrbu Stella
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DEUTSCH-Fortbildung fur DaF-Lehrkrafte aus Bulgarien,
Rumanien und der Republik Moldau und Gaste aus Ungarn und
Polen/Sektion Sekundar 2 vom 17-23 Juli 2016 in Varna
teilgenommen.
Die
Veranstaltung
umfasste
40
Unterrichtseinheiten.
Certificat de participare pentru participarea la „Atelierul de Hîrbu Stella
lucru Managementul Proiectelor Europene”, organizat de
ASEM în parteneriat cu Centrul Proiectelor Internaţionale al
AŞM şi Reţeaua Punctelor Naţionale de Contact Orizont 2020.
Activitate în cadrul proiectului bilateral „ ....”, Chişinău,
Moldova, 1-4 noiembrie, 2016
Certificate of Participation has participated in the International Hioară Natalia
Conference on American Studies organized by the American
Studies Center of Moldova in collaboration with the US
Embassy and hosted by the Moldova State University entitled
„U.S. Elections: Challenges for the New Government and its
Perspectives on the Future”, november 12, 2016
Educational Centre. English Language Teaching Seminar

Hioară Natalia

Certificate of Attendance. The seminar „Reading & Readers”,
03. 12. 2016
Certification attended a 2-hour seminar on, „Reading and Hioară Natalia
Readers: Happiness in Disguise” which took place in Chişinău,
Moldova on 3 Decembere, 2016. The seminar was sponsored
by Educational Centre Moldova
Let’s look into the gifts reading offers us all-not just our
learners-as well as at the important Skills we develop, just
because we have learned to read for pleasure.
Certificat la Forumul Educaţional Naţional Ediţia a II-a cu tema Diaconu Luminiţa, Hioară Natalia
„Educaţia Inclusivă –Educaţie egală pentru fiecare”- iniţiat şi
organizat de Asociaţia META (Asociaţia Metodiştilor în
Elaborarea Training-urilor Aplicate) în colaborare cu Ministerul
Educaţiei al RM. Forumul Naţional Educaţional are drept scop
lansarea unei platforme de discuţii deschise, asupra
problemelor din sistemul de educaţie, 3 februarie 2017,
Forum Educaţional Naţional (8 ore de sesiuni academice)
Certificate of Completion this ACKNOWLEDGES that has Hioară Natalia
successfully completed Advanced Teaching and Learning
Workshop, april 28, 2017
Certificate of Participation in the International Conference Hioară Natalia
celebrating African American History Month 2017 „African
American Experiences and Resilience: Celebrating those who
have changed the community around us” organized by the
American Studies Center of Moldova, sponsored by US
Embassy and hosted by the Moldova State University. February
18, 2017-06-09
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Certificate of Completion has successfully completed of 8 Hioară Natalia
sessions (with total of 31 academic hours or 1.03 credits) taught
by Moldovan and American university professors within the
Teacher Training Program „Professors in Development V:
Teaching Ingenuity, Creativity, Critical Thinking and
Moving beyond the Basic Subjects” organized by the
American Studies Center of Moldova in collaboration with the
Moldova State University, for the high school English teachers
and university professors of the English language in December
2016- February 2017
Diplomă de participare la Şcoala de primăvară Jean Monnet Dîrul Lilia
“Integrarea Europeană şi Economia UE” organizată în perioada
21-26 martie 2016 (40 ore) în cadrul proiectului co-finanţat de
Comisia Europeană EUREM Probleme de dezvoltare
economică ale UE şi relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea
Europeană (2014-2017)
Certificat de participare la programul de instruire şi consultanţă Mămăligă Alla,
privind implementarea Problem Based Learning (PBL) în
ASEM, realizat în cadrul proiectului „Introducing Problem Demcenco Corina,
Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students
Competitiveness and Employability” 2-5 mai 2017
Certificat de participare la Seminarul Metodic Aplicarea Hîrbu Stella
Semnăturii Electronice şi Accesarea Serviciilor Electronice,
12 aprilie 2017

Materiale didactice publicate în anul de studii 2016-2017
1. LOBANOV, Natalia. Tehnici de comerț exterior. Curs universitar. Chișinău, 2016,
143 p., 16,0 c.a. ISBN 978-9975-75-827-7
Monografii, manuale
1. LOBANOV, Natalia. ZUBCO, Roman. Capitolul 1.Abordări teoretico-metodologice
privind activitatea de consultanță și outsourcing international.p.12-80. În: Dezvoltarea activității
de consultanță și outsourcing internațional în condițiile globalizării economice. Chişinău, 2016,
280 p., 13,6 c.a. ISBN 978-9975-75-843-7, (contribuția autorului 3,6 c.a.)
2. CRUDU, R., SARBU O., COȘCIUG, C., SIMCIUC, E., Specifica țintă a triunghiului
cunoașterii în Republica Moldova. Chișinău, Impressum, 2016, 73p., 4,25 c.a., ISBN 978-99753069-9-7
Aplicarea tehnologiilor informaţionale în activităţi didactice
Profesorii catedrei REI aplică activ tehnologiile informaţionale de comunicare în cadrul
activităţilor didactice realizate:
- la majoritatea disciplinelor se utilizează prezentările power-point, Prezy etc. în cadrul
prelegerilor, dar şi a seminarelor;
- la ciclul I şi mai cu seamă la ciclul II, în cadrul prelegerilor şi seminarelor sunt
organizate activităţi care prevăd folosirea surselor internet nemijlocit în timpul lecţiilor;
- se conlucrează cu studenţii prin intermediul e-mail-ului în procesul de elaborare de către
aceştia a proiectelor de specialitate, a tezelor de licenţă şi de masterat;
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Activitatea metodică la catedra GEDG
În anul de studii 2016-2017 la catedra GEDG au fost organizate următoarele şedinţe ale
seminarului metodologic:
1. Procesul de europenizare a Republicii Moldova – prezentator conf. univ. S. Roșca;
2. Îmbătrânirea demografică – impactul asupra sistemului de pensionare – prezentator conf.
univ. V. Sainsus;
3. Elaborarea tezei de finalizare a studiilor de masterat: abordare comparativă a practicii R.
Moldova/ASEM și țărilor U.E. pe exemplul Charles University, Praga, Cehia – prezentator
conf. univ. V. Sainsus.
În anul universitar 2016-2017 au fost reelaborate toate programele analitice de la anul I
de studii în conformitate cu noile planuri de studii. Au fost actualizate toate programele
curriculare pentru celelalte discipline ale catedrei atât la licenţă, cât şi la masterat.
Materiale metodico-didactice editate în a. u. 2016-2017:
Se află în proces de tipar manualul Bugetare sensibilă la gen: Compendiu pentru studii de
licenţă și Bugetare sensibilă la gen: Compendiu pentru studii de masterat, Chișinău, ASEM,
2017, coautor V. Sainsus.
Pe parcursul acestui an s-a lucrat asupra lucrării Note de curs la „Filosofie economică”,
coordonator dr., conf. univ. G. Țurcan. Lucrarea urmează a fi discutată la şedinţa catedrei din
luna august 2017.
Aplicarea tehnologiilor informaţionale de comunicare în cadrul activităţilor didactice
realizate. Cadrele didactice ale catedrei GEDG folosesc pe deplin tehnologiile informaţionale în
cadrul activităţilor didactice – prezentările power point, transmiterea informaţiei în format
electronic, prin e-mail etc.
- Catedra „Limbi moderne de afaceri”
Pe parcursul anul de studii 2016-2017 cadrele didactice ale catedrei au lucrat la
reactualizarea programelor analitice conform planului nou de studiu şi conform cerinţelor
sistemului de management al calităţii. De asemenea au elaborat teste pentru curente pentru
studenţi şi teste finale; au aplicat la ore tehnologiile informaţionale de comunicare (internetul,
site-rile pe domeniul profesional, Webminare).
 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 Raport.
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Proiecte
Proiecte instituţionale de cercetare:
Cifru
Denumire

Termenul
executării
Catedra
Conducător
Executorii
Obiectivele
generale

Rezumatul
rezultatelor
ştiinţifice

Cifru
Denumire

Termenul
executării
Instituție
Conducător
Executori
Obiective
generale

15.817.06.31A
Reconfigurarea sistemului financiar din Republica Moldova prin prisma
criteriilor de eficienţă în contextul Acordului de Asociere între Uniunea
Europeană şi Republica Moldova
2015-2018
Bănci și activitate bancara
Prof. Angela Secrieru
Pisaniuc Maia, conf.univ. dr.
- 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 (în continuare, AA);
- elaborarea şi aplicarea metodologiei de evaluare a impactului armonizării
sistemului financiar din RM la standardele UE;
- elaborarea criteriului de stabilitate financiara, racordat la standardele europene
- 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 rând, BNM şi CNPF), fiind
posibilă adaptarea acestor metodologii la eventualele recomandări formulate de
grupurile de persoane interesate

15.817.02.20.A
Studiul impactului activității economice a Regiunii de Dezvoltare economică
Centru (bazinul r. Răut – arie pilot) în scopul protejării potențialului natural
pentru asigurarea dezvoltării durabile
2015-2018
AȘM
C. Bulimaga, dr.hab. prof. univ.
Hachi Mihai, conf.univ. dr.
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 2016
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).
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Colaborarea în elaborarea unei monografii colective cu referire la
elementele de stare a populației

5.

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 publicat[ varianta electronică a paşaportului digital al
localităţilor R. Moldova și a barometrului demografic (pe situl ADR
Centru).
A fost elaborat conceptul atlasului regional (componenta socială) ;

Proiect de transfer tehnologic
Cifru
Denumire
Termenul
executării
Conducător
Executorii
Obiective

IT4BA
Incubatorul de Inovare IT4BA „Information Technologies for Business Applications”
2015-2016
Sergiu TUTUNARU
Rodica CRUDU
Adrian CHICU
Principalele
obiective
ale
dezvoltării
Incubatorului
sunt:
Realizarea proiectelor de transfer tehnologic în domeniile comerțului online
și plăților internaționale.
Cercetarea posibilităților de implementare a diferitor platforme pentru
comerț
electronic.
Elaborarea de aplicații Web pentru servicii publice de tipul e-government.
Realizarea sistemelor informaționale de luare a deciziilor în ÎMM.
Realizarea sistemelor CRM (managementul relațiilor cu clienții) în ÎMM.
http://it4ba.md/despre-noi/

Cifru
Denumirea proiectului/
temei de iniţiativă
Termenul executării
Beneficiar
Conducător
Executanţi
Obiective generale

2016/2332-574680- EPP-1- 2016-1MD- EPPJMO-CHAIR
Jean Monnet Chair in EU policies towards Innovation, Creativity and
Entrepreneurship/ EU2INNO
2016 - 2019
ASEM
Rodica CRUDU
Rodica CRUDU
Obiectivul general al proiectului: promovarea excelenței în predarea,
cercetarea și diseminarea activităților pe tematici legate de integrarea
Europeană.
Obiective specifice:
Consolidarea unor cursuri deja existente în curriculum ASEM;
Predarea cursurilor studenților de la alte specialități (altele decât cele
cu profil economic);
Promovarea cercetării multidisciplinare în domeniul integrării
Europene;
Stimularea dezbaterilor între mediul academic și cel public pe diverse
tematici legate de integrarea Europeană;
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Organizarea activităților care să asigure dialogul dintre administrarea
centrala, regionala si locală și societatea civilă;
Promovarea procesului de integrare a Republicii Moldova în spațiul
economic European, etc.
Rezumatul rezultatelor Predarea și consolidarea conținutului a 6 cursuri universitare
(existente și noi), realizarea a 2 activități de cercetare, publicarea unui
ştiinţifice
suport de curs, organizarea a 3 ateliere de lucru, 2 sesiuni de
conferințe, organizarea a 2 mese rotunde pe an, organizarea a 3
concursuri de esee, publicarea minim 2 articole in reviste recunoscute
la nivel internațional, publicarea a 2 culegeri de articole științifice,
elaborarea a 3 ediții de buletine informaționale, elaborarea unei
pagini web a proiectului.
553317-EPP-1-2014-1-MD-EPPJMO-MODULE
EU Economy issues and relations between EU and Republic of
Moldova / EUREM
2014-2017
Termenul executării
ASEM
Beneficiar
Rodica Crudu, dr., conf univ.
Conducător
Boris Chistruga, dr. hab., prof. univ
Executanţi
Maria Chișcă, drd., lect. univ.,
Promovarea excelenţei în predare în domeniul Studiilor Europene;
Obiective generale
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 studenților 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 și factorii de decizie,
în vederea consolidării guvernanței politicilor UE.
Rezumatul rezultatelor Elaborarea manualului: Integrarea Economică și Economia Uniunii
Europene;
ştiinţifice
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
Denumire

Cifru
Denumirea proiectului/
temei de iniţiativă
Termenul executării
Beneficiar
Conducător
Executanţi

2015-2405/001-001
JEAN MONNET “Centre de Excelence Jean Monnet în Integrarea
Economică Europeană”
2015-2018
CSIE, ASEM
Olesea SIRBU
Rodica CRUDU
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Larisa Dodu-Gugea
Vladimir Grosu
Diana Bragoi
Promovarea excelentei in predarea si cercetarea aspectelor in
Obiective generale
domeniul studiilor europene
Rezumatul rezultatelor Consolidarea continutului a 3 cursuri de masterat, Elaborarea a 4
cursuri pentru scoala de vara, Elaborarea si editarea a 9 editii de
ştiinţifice
culegeri de articole, 4 editii a Revistei Eatern European Journal of
Regional Studies etc.
543853-Tempus-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES
Cifru
Denumirea proiectului/ Fostering Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova
(FKTBUM)
temei de iniţiativă
2014-2016
Termenul executării
ASEM
Beneficiar
Olesea SIRBU
Conducător
Grigore Belostecinic
Executanţi
Rodica Crudu
Vladimir Grosu
Diana Bragoi
Eduard Hârbu
Scopul proiectului este formarea sistemului de cunoștințe despre
Obiective generale
abordările moderne ale organizării și managementului în cadrul
triunghiului cunoașterii ”educație –cercetare - inovație” la
colaboratorii instituțiilor de învățământ superior, instituțiilor
științifice, întreprinderilor și organizațiilor din Belarus, Ucraina și
Moldova. (www.fktbum.md)
Rezumatul rezultatelor Elaborarea specificației naționale și a specificației ținta a Triunghiului
Cunoașterii in Republica Moldova (o monografie a fost publicata in
ştiinţifice
octombrie 2016)
573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
Cifru
Denumirea proiectului/ Proiect Erasmus”Sporirea nivelului de internaționalizare a învățământului
superior din Republica Moldova” /ELEVATE
temei de iniţiativă
ELEVATE
2016-2019
Termenul executării
ASEM
Beneficiar
ASEM
Conducător
Consortiu din 14 institutii
Executanţi
OB1: Dezvoltarea şi avansarea legislaţiei naționale, care va facilita
Obiective generale
procesul de Internaționalizare a învățământului superior şi a studiilor
de cercetare din Moldova;
OB2: Construirea funcției integratoare universitare prin intermediul
unor politici instituționale cu scopul internaționalizării educației,
cercetării, mobilităţii şi serviciilor;
OB3: Consolidarea capacităților instituționale de participare efectivă
la colaborări internaționale pe scară largă.
Rezumatul rezultatelor R1. Crearea şi punerea în aplicare a legislaţiei naționale, care a lipsit
până în prezent: Standarde de acreditare pentru diplome comune şi
ştiinţifice
189

duble; Strategia națională de internaționalizare a învățământului
superior și a cercetării/lor; Strategia națională pentru mobilitate
academică şi recunoaştere a diplomelor (în conformitate cu Strategia
națională de educație 2020).
R2. Dezvoltarea şi implementarea unor strategii eficiente de
învăţământ superior privind internaționalizarea în comun şi
mobilitatea academică, împreună cu măsuri instituționale coerente,
capabile să internaționalizeze această direcție; îmbunătățirea
capacităților instituționale cu scopul creşterii participărilor la diverse
proiecte internaționale.
Cifru
Denumireaproiectului/
temei de iniţiativă
Termenulexecutării
Beneficiar
Conducător
Executanţi

Obiectivegenerale

Contract de grant 2014/346-992
Activități din cadrul programului de instruire continuă H2020 pentru
dezvoltarea ÎMM
2017
agenții
economici
din
r.
Briceni,
r.
Cimișlia,
UnitateaTeritorialăAutonomă Găgăuzia și Tiraspol.
Tutunaru Sergiu, conf. univ., dr
Dodu-Gugea Larisa
Fortună Olesea
Lița Marina
Informarea mediului academic, studenților, antreprenorilor din
Chișinăuși din alte regiuni ale țării referitor la oportunitățilede
finanțare ale IMM-urilor oferite de programul Orizont 2020;
Informarea mediului academic, studenților, antreprenorilor din
Chișinăuși din alte regiuni ale țării despremodalitățile de protejare a
inovațiilor și creativității, internaționalizarea
Afacerilor în contextul DCFTA &integrării în ecosistemul global;
Informarea mediului academic, studenților, antreprenorilor din
Chișinăuși din alte regiuni ale țării despre instrumentele utile pentru
IMM-uri și procedurile de aplicare, aspecte practice.

Rezumatul rezultatelor Încheierea acordurilor dintre agențiie conomici din r. Briceni, r.
Cimișlia, UnitateaTeritorială Autonomă Găgăuzia și Tiraspol;
ştiinţifice
Punerea pe hârtie a unor planuri commune referitor la dezvoltarea
afacerilor dintre agenții economici și mediul academic.
No544191 Tempus 1-2013-1-PTJPCR
Cifru
Denumireaproiectului/ Licence Masters professionnels en management des activites
hotelieres pour le developpement de l’industrie touristique en
temei de iniţiativă
Georgie, Azerbaidjan et Moldavie
2016 - 2018
Termenul executării
USM
Beneficiar
USM
Conducător
Zorina Șișcan in calitate de membru al echipei de consultanți
Executanţi
Obiectivul general al proiectului constă în perfecționarea standardelor
Obiective generale
de calitate ale managementului serviciilor hoteliere în Georgia,
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Azerbaidjan și Moldova
Rezumatul rezultatelor Elaborarea unor programe pentru cercetări empirice cu privire la
standarde de calitate ale managementului serviciilor hoteliere în
ştiinţifice
Georgia, Azerbaidjan și Moldova
Proiecte de iniţiativă
Cifru
Denumire
Termenul
executării
Catedră
Conducător
Executanţi

Obiectivele
generale
Rezumatul
rezultatelor
ştiinţifice

Dezvoltarea afacerilor turistice și a serviciilor de instruire corespunzătoare în
contextul megatendințelor economiei mondiale
2015-2017
Relații Economice Internaționale
Zorina Șișcan, conf.univ., dr.hab.
Boris Chistruga, prof.univ.,dr. hab.,
Zorina Șișcan, conf.univ., dr.hab.,
Irina Roitman, drd. ASEM
Reliefarea ofertei pe piața turistică domestică in condiții de acțiune a
megatendințelor economiei mondiale
A fost efectuată a doua fază (sondajul 2), a cărei rezultate sunt in procesare
analitică

În a. u. 2016-2017, profesorii catedrei GEDG au participat la următoarele proiecte de
cercetare:
“Suport pentru dezvoltarea statisticii populaţiei şi demografiei în Moldova (POSTDEMO –
Population statistics and demography in Moldova)”, proiect al Agenţiei Cehe pentru Dezvoltare
(CzDA). Deţinătorul proiectului: Universitatea Charles din Praga, Facultatea de Ştiinţe,
Departamentul Demografie şi Geodemografie, organizaţie parteneră în R. Moldova: ASEM,
Catedra de Gândire Economică, Demografie, Geoeconomie (dr. hab., prof. univ. C. Matei, dr.,
conf. V. Sainsus, dr., conf. E. Benea-Popuşoi);
Studiul impactului activităţilor economice a Regiunii de Dezvoltare Centru (bazinul r. Răut arie pilot) în scopul protejării potenţialului natural pentru asigurarea dezvoltării durabile.
Proiect instituţional, perioada aa. 2015-2018, participant: P. Bacal;
Planul de management al bazinului hidrografic Prut. Capitolul „Analiza economică a utilizării
apei”. Environmental Protection of International River Basins Project (EPIRBP), perioada aa.
2014-2016, participant: P. Bacal;
Planul de management al bazinului hidrografic Dunărea-Marea Neagră. Capitolul „Analiza
economică a utilizării apei”. Environmental Protection of International River Basins Project
(EPIRBP), perioada a. 2016, participant: P. Bacal;
„Bugetarea sensibilă la gen”, compartimentul referitor la subtilităţile demografice ale bugetării
sensibile la gen, proiect interuniversitar de dezvoltare curiculară, United Nations Women,
Republica Moldova, Austrian Development Agency, iunie 2015 – noiembrie 2016, participant:
Sainsus V.
Raportul Național de Dezvoltare Umană, Republica Moldova 2015-2016, PNUD-Moldova,
coordonator Viorica Antonov, iunie 2016 – decembrie 2016, V. Sainsus.
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Disproporționalități de dezvoltare rurală 2016, AUF, coordonator Pompei Cocean, participant
V. Sainsus, ianuarie 2016 – decembrie 2016.
Cercetarea condiţiilor economico-sociale a evoluţiei populaţiei în Republica Moldova.
Elaborarea studiului Formarea populației R Moldova. Studiu istorico-demografic. Proiect
instituțional in cadrul ASEM, coordonator prof. univ., dr. hab. C. Matei, 2015-2017.
Participarea membrilor catedrei REI la foruri ştiinţifice:
CHISTRUGA B., PISANIUC M., BRAŞOVSCHI-VELENCIUC V., CRUDU R., CHIȘCĂ M.,
ȘIȘCAN Z., POPA M. Forul internaţional „Fostering international cooperation for strengthening
knowledge triangle in Moldova”, 3rd edition. 23-24 martie 2017, Chişinău
POPA M., CRUDU R. Forum internațional ANNUAL MOLDOVAN EUROPEAN
INTEGRATION DEBATE FORUM: Towards a European Future for Moldova. 11 octombrie
2016, Chișinău.
POPA M. Forum internațional. INNOVATION IN GOVERNANCE. 27 noiembrie 2016,
Chișinău.
Publicaţii ştiinţifice ale membrilor catedrei:
Publicaţii în străinătate:
Articole din reviste editate în străinătate:
CHISTRUGA, B., CRUDU, R.. European Integration and Competitiveness of EU New Member
States, European Journal of Economics and Business Studies, Vol. 6 Nr. 1, 2016, p. 184-194,
1,05 c.a., ISSN 2411-9571 (Print), ISSN 2411-4073 (online). Factor de impact - 0.894.
http://ejes.euser.org/
CHISCA, M., CRUDU, R., The Premises of the National Economy’s Development in the
Context of Integration into the European Economic Area, European Journal of Multidisciplinary
Studies, Vol.2, nr.1, 2016, p. 7-20, 0.8 c.a., ISSN 2414-8385 (Online). Available at:
http://journals.euser.org/jrn/ejms_may_aug_16/EJMS_Volume_2_Nr_1_May_Aug_2016.pdf
SISCAN, ZORINA. The Impact of Socio-economic Megatrends upon Social Systems and
Business Development (Methodological aspect of Study) In: Ecoforum [online] 2016, vol. 5, nr.
2, pp.89-96. ISSN 2344-2174.
Disponibil: http://ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/398
Publicaţii în ţară:
Articole în reviste naţionale, categoria B
LOBANOV, Natalia; ZUBCO, Roman. Dimensiunile cantitative și calitative ale pieței
serviciilor de business-consulting din Republica Moldova. În: Economica, 2016, Nr.2 (96), p.725, 0,6 c.a. ISSN 1810-9136
ȚÂU, Nicolae. Globalization, contemporary problems and tendencies of international business
development. În: Economie şi sociologie, INCE, Nr. 3 / 2016, p.27-34. ISSN: 1857-4130
CRUDU, Rodica, IGANTOV, Augustin. Rolul politicilor de inovare în dezvoltarea economică
durabilă a UE, Economica, 2016, Nr.4 (98), p. 71-87, 0,7 c.a., ISSN 1810-9136.
Articole în reviste naţionale, categoria C
1. LOBANOV, Natalia. Reglementarea de stat - factor al funcţionării sistemelor economice
naţionale. În: Relaţii Internaţionale Plus. 2016, Nr.1 (9), p.82-91, 0,8 c.a. ISSN 1857-4440
Articole în culegeri naţionale
1. CRUDU, Rodica., IGNATOV, Augustin. Innovative entrepreneurship policy- the European
Union case. In: Fostering Knowledge Triangle in Moldova: Conference Proceedings, 2017,
Econ Papers Database, p. 103-112
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2. PISANIUC, Maia. Inovația financiară și rolul acesteia în dezvoltarea economic. In: Fostering
Knowledge Triangle in Moldova: Conference Proceedings, 2017, Econ Papers Database, p.
112-119
3. CHISCA, M.,The Role of Location Advantages of the Republic of Moldova for Transnational
Corporations and FDI towards European Integration, Eastern European Journal of Regional
Studies, Vol. 2, Issue 1, June 2016. Ed. ASEM, 2016. ISSN: 1857-436X ISSN: 2557-6179
4. CRUDU, Rodica, IGANTOV, Augustin. The influence of international economic migration
upon the economy of the Republic of Moldova. In: Jean Monnet Publication “EU – a space of
opportunities and challenges”, Chisinau 2017
5. PLATON, Cătălina, CRUDU, Rodica. European Union after Brexit: possible consequences
for the Republic of Moldova. In: Jean Monnet Publication “EU – a space of opportunities and
challenges”, Chisinau 2017
6. GARABAGIU, Valeria, CRUDU, Rodica. Relațiile comerciale ale Republicii Moldova cu
Uniunea Europeană: realizări și perspective. In: Jean Monnet Publication “EU – a space of
opportunities and challenges”, Chisinau 2017
7. MIRZINCU, Veronica, CRUDU, Rodica. Particularitățile fluxurilor migraționiste în statele
UE. In: Jean Monnet Publication “EU – a space of opportunities and challenges”, Chisinau
2017
Publicaţii electronice în cadrul proiectelor internaţionale, înregistrate naţional
1. CRUDU, Rodica, COVAȘ, Svetlana, The European Union and Republic of Moldova
Association Agreement’s impact on national economy, CSEI Working Papers, Issue3, 2016,
p. 6-18, 0,8 c.a., ISSN 2537-6187 (Contribuția autorului 0,4 c.a.). Disponibil la:
http://csei.ase.md/wp/files/WP_Issue_3.pdf
2. DODU-GUGEA, Larisa, MIHAILOVA, Violeta, Ways of improving the investment climate
in the Republic of Moldova. Case Study: Baltic States,, CSEI Working Papers, Issue3, 2016,
p. 19-34, 0,8 c.a., ISSN 2537-6187 (Contribuția autorului 0,5 c.a.). Disponibil la:
http://csei.ase.md/wp/files/WP_Issue_3.pdf
Teze la conferinţe internaţionale publicate în ţară și în străinătate
1. LOBANOV, Natalia. Реэкспорт в Республике Молдова. In: Социально-экономические и
финансовые механизмы обеспечения инновационного развития экономики: междунар.
научно-практ. конф., Минск, 29-30 сент. 2016, стр.193-195, 0,2 c.a. ISBN 978-985-491155-7
2. LOBANOV, Natalia. Integrarea europeană – deziderat și traseu major pentru Republica
Moldova. În: 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare și
competitivitate spre progres economic:conf.şt.intern., Chişinău, 23-24 sept. 2016, vol.III,
p.51-55, 0,8 c.a. ISBN 978-9975-75-834-5
3. PISANIUC, Maia. Internaționalizarea învățământului superior: realități și perspective
Conferința științifică internațională ” 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova:
prin inovare şi competitivitate spre progres economic”, 23-24 septembrie, 2016, p. 40-46.
Vol. III. Chișinău: ASEM, 2016, ISBN 978-9975-75-834-5
4. POPA, Marina. Clasa creativă – motorul creşterii productivităţii muncii în economia
creativă. Conferința științifică internațională ” 25 de ani de reformă economică în Republica
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Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic”, 23-24 septembrie, 2016, p.
46-51. Vol. III. Chișinău: ASEM, 2016, ISBN 978-9975-75-834-5
HACHI, Mihai. Evoluția geodemografică a regiunii de dezvoltare sud în contextul dezvoltării
regionale a Republicii Moldova. Conferința științifică internațională ” 25 de ani de reformă
economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic”,
23-24 septembrie, 2016, p. 35-40. Vol. III. Chișinău: ASEM, 2016, ISBN 978-9975-75-8345
ȚÂU, Nicolae. Impactul relațiilor economice internaționale asupra integrării economice
europene.Conferința științifică internațională ” 25 de ani de reformă economică în Republica
Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic”, 23-24 septembrie, 2016, p.
59-63. Vol. III. Chișinău: ASEM, 2016, ISBN 978-9975-75-834-5
CRUDU, Rodica. The Role of EU Financing in the Industrial Development of EU New
Member States. Conferința științifică internațională ” 25 de ani de reformă economică în
Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic”, 23-24
septembrie, 2016, p. 63-70. Vol. III. Chișinău: ASEM, 2016, ISBN 978-9975-75-834-5
Palii, Natalia. Big Data Systems and Their Application in the Financial Sector. Conferința
științifică internațională ” 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin
inovare şi competitivitate spre progres economic”, 23-24 septembrie, 2016, p. 56-59. Vol.
III. Chișinău: ASEM, 2016, ISBN 978-9975-75-834-5
ȚÂU, Nicolae. Efficiency of technology and R&D in contemporary world. Teoria şi practica
administrării publice: Materiale ale Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare
internatională Academia de Administrare Publică. Chișinău 19 mai 2017, ISBN 978-99753019-6-1, p.148-154.
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6.

7.

8.

9.

Nr.
d/o

1

2

3

4

Tabelul 48. Comunicări orale la conferinţe cu participare internaţională
Titlul comunicării
Tema congresului,
InstituţiaAutorii
prezentate
simpozionului,
organizatoare, comunicărilor
conferinţei, seminarului,
oraşul, ţara.
(numele,
mesei rotunde
Data
prenumele)
desfăşurării
Integrarea europeană –
Conferință internațională
ASEM,
Natalia
deziderat și traseu major
25 de ani de reformă
Chișinău,
LOBANOV
pentru Republica
economică în Republica
23-24
Moldova
Moldova: prin inovare și
septembrie
competitivitate spre
2016
progres economic
European Integration and
10th International
23-24
Boris
Competitiveness of EU
Congress on Social
September
CHISTRUGA,
New Member States,
Sciences
2016, Madrid,
Rodica
Spain
CRUDU
Evoluția rolului statului Economia inovaţională şi
Chișinău
Natalia
în condițiile globalizării.
dezvoltarea economică
17-18
LOBANOV
durabilă: analiza
noiembrie
problemelor şi
2016
perspectivelor.
Globalization,
Conferința Internațională
Chișinău
Nicolae
contemporary problems
Științifico-Practică,
13-14
ȚÎU
and tendencies of
Institutul Național de
octombrie
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international business
development.

9

10

The Role of Cohesion
Policy in Strengthening
European Union’s
Innovation and Research
Potential
The Importance of
innovation factor in
increasing national
economy’s
competitiveness level

11

Inovația financiară și
rolul acesteia în
dezvoltarea ecoomică

12

The Premises of the
National Economy’s
Development in the
Context of Integration
into the European
Economic Area
Specificația Națională a
Triunghiului Cunoașterii
în Republica Moldova,

13

14

Cohesion policy and
regional competitiveness
in the new EU countries.

15

The role of innovation
and creativity in shaping
the future Regulation
The impact of migration
on
Europeen talent
competitiveness

1

Cercetări Economice,
ediția a XI-a dedicată
aniversării a 70-a de la
fondarea primelor
instituții științifice.
Creșterea Economică în
Condițiile Globalizării
24th International
Economic Conference
IECS 2017

2016

ULSB, Sibiu,
Romania,
12-13 mai,
2017

Maria
CHIȘCĂ, Boris
CHISTRUGA

International Forum
Triangle 2017 “Fostering
international cooperation
for strengthening
knowledge triangle in
Moldova” 3rd Edition
International Forum
Triangle 2017 “Fostering
international cooperation
for strengthening
knowledge triangle in
Moldova” 3rd Edition
International Conference
10th ICSS 2016 Madrid

ASEM,
Chisinau,
Moldova,
23-24 Martie
2017

Maria CHIȘCĂ

ASEM,
Chisinau,
Moldova,
23-24 Martie
2017

Maia
PISANIUC

Madrid,
Spain, 23-24
Septembrie
2016

Maria CHIȘCĂ
Rodica
CRUDU

Atelier de lucru în cadrul
Proiectului Tempus:
FKTBUM –
„Поддержка
треугольника знаний в
Белоруссии, Украине и
Молдове",
IECS 2017: 24TH
INTERNATIONAL
ECONOMIC
CONFERENCE,

Kiev, Ucraina
17 octombrie
2016.

Rodica
CRUDU

Sibiu,
Romania
12-13 mai
2017

Rodica
CRUDU

Romania of EU.EUFIRE
International Conference
on EU financial
Conferința EUREM 2016
“Probleme moderne de
dezvoltare ale Uniunii
Europene și relațiile
dintre Republica
Moldova și UE”

Iași, Romania
18-20 mai
2017
ASEM, 24-25
noiembrie
2016

Rodica
CRUDU
Larisa DODUGUGEA
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2

Le rôle des recherche et
des innovations sur la
compétitivité des pays

Apprentissage combiné
pour l'Employabilité et la
Recherche

ULIM, 29-30
septembrie
2016

Larisa DODUGUGEA

Publicaţii ştiinţifice ale membrilor catedrei:
Publicaţii în ţară:
Monografii:
1. Bacal P. ş. a. Planul de Gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Dunărea-Prut și
Marea Neagră. Ciclul I, 2017-2022. Chișinău, 2017. 150 p. ISBN
2. Oprunenco A., Vasilescu D. (coordonatori), Sainsus V. (expert procese demografice).
Raportul Național de Dezvoltare Umană 2017, Republica Moldova Ineagalități în dezvoltarea
umană, PNUD.
Articole în reviste naţionale, categoria B:
 Bacal P. Analiza economică și geografică a serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație în
spațiul hidrografic Dunăre-Marea Neagră (sectorul Republicii Moldova). În: Economica, nr.
1 (99), 2017, p. 82-101. Ed. ASEM, Chișinău, 2017. ISSN 1810-9136.
 Bacal P. Reglementarea economică a impactului apelor reziduale în RDC. (transmis spre
publicare) în: Economica, nr. 2 (100), 2017, p.. Ed. ASEM, Chișinău, 2017. ISSN 18109136.
 Coandă S. Începuturile filosofice ale lui Lucian Blaga. În: Studia Universitatis Moldaviae,
seria „Ştiinţe umanistice”, Revistă științifică a Universității de Stat din Moldova, Nr. 4,
Chişinău, 2016, p. 199-204, ISSN 1811-2668.
Articole în reviste naţionale, categoria C.
 Bacal P. The pressure of natural and anthropogenic factors on the status of soil from Central
Development Region. In: Present Environment and Sustainable Development, Volume 11,
no. 1, 2017, p. 163-171. ISNN 1843-5971, e-ISSN: 2284-7820.
Articole în culegeri:
1. MOLDOVAN, Dumitru. Știința economică și Universitatea despre sporirea avuției la nivel de
individ și națiune. În culegerea conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Classical
and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought: Considerations Regarding
the Quality of Life in the Context of a Changing Europe”. Ed. ASEM, Chişinău, 2016, 0,2
c.a. ISBN 978-9975-75-844-4
2. BENEA-POPUŞOI, Elina. Conferinţa științifică internațională „Abordări clasice şi
inovatoare în gândirea economică contemporană: considerații privind calitatea vieții în
contextul Europei în schimbare”, ediția II din anul 2016 (ro/eng). În culegerea conferinţei
ştiinţifice cu participare internaţională „Classical and Innovative Approaches in
Contemporary Economic Thought: Considerations Regarding the Quality of Life in the
Context of a Changing Europe”. Ed. ASEM, Chişinău, 2016, 0,2 c.a. ISBN 978-9975-75844-4
3. BENEA-POPUŞOI, Elina. Transcendence of the Human Capital towards Spirituality. În
culegerea conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Classical and Innovative
Approaches in Contemporary Economic Thought: Considerations Regarding the Quality of
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Life in the Context of a Changing Europe”. Ed. ASEM, Chişinău, 2016, 0,3 c.a. ISBN 9789975-75-844-4
4. ŢURCAN, Galina. The social responsibility of scientists. În culegerea conferinţei ştiinţifice cu
participare internaţională „Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic
Thought: Considerations Regarding the Quality of Life in the Context of a Changing
Europe”. Ed. ASEM, Chişinău, 2016, 0,3 c.a. ISBN 978-9975-75-844-4
5. PRODAN, Mariana. Impactul migraţiei asupra pieţei muncii (exemplul Republicii Moldova).
În culegerea conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Classical and Innovative
Approaches in Contemporary Economic Thought: Considerations Regarding the Quality of
Life in the Context of a Changing Europe”. Ed. ASEM, Chişinău, 2016, 0,3 c.a. ISBN 9789975-75-844-4
6. MATEI Constantin, COCOȘ Iacob. Problemele actuale ale evidenței efectivului populației
Republicii Moldova. În culegerea conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională
„Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought: Considerations
Regarding the Quality of Life in the Context of a Changing Europe”. Ed. ASEM, Chişinău,
2016, 0,3 c.a. ISBN 978-9975-75-844-4
7. SOROCEAN, Olga. The welfare state in the realities of the twenty-first century: general
trends and specifics of the Republic of Moldova. În culegerea conferinţei ştiinţifice cu
participare internaţională „Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic
Thought: Considerations Regarding the Quality of Life in the Context of a Changing
Europe”. Ed. ASEM, Chişinău, 2016, 0,3 c.a. ISBN 978-9975-75-844-4
8. FILIP Nolea, Branașco Natalia. Interdisciplinary approach of the migration processes. În
culegerea conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Classical and Innovative
Approaches in Contemporary Economic Thought: Considerations Regarding the Quality of
Life in the Context of a Changing Europe”. Ed. ASEM, Chişinău, 2016, 0,3 c.a. ISBN 9789975-75-844-4
9. COANDĂ, Svetlana. Factori și premise ale avansării procesului de integrare europeană în
abordările marilor filosofi Constantin Noica și Jurgen Habermas. În culegerea conferinţei
ştiinţifice cu participare internaţională „Classical and Innovative Approaches in
Contemporary Economic Thought: Considerations Regarding the Quality of Life in the
Context of a Changing Europe”. Ed. ASEM, Chişinău, 2016, 0,3 c.a. ISBN 978-9975-75844-4
10. BACAL P. Dinamica și structura ramurală a consumului resurselor de apă în Republica
Moldova. The 12th Edition of the International Symposium Present Environment and
Sustainable Development. Book of Abstracts. p. 5-6. Iași, 2-4 iunie, 2017.
11. MATEI C. ,, Transformările politice și evoluția demografică în Basarabia și Republica
Moldova,, în 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova, Volumul III. ASEM.
Chișinău, 2016. Pag. 11, ISBN 978-9975-75-843-5
12. MATEI C. „Genocidul politic în Republica Moldova după 1990”, în culegerea conferinței
,,Patrimoniul etnologic: concepte tendinţe şi abordări”. 23-24 mai 2017. Institutul de
Patrimoniu Românesc și Muzeul Național.
13. COCOŞ I. „Aspecte sociale ale imigraţiei populaţiei în R. Moldova în perioada
contemporană„ în matarialele conferinţei „Creşterea economică sustenabilă în condiţiile
Globalizării”. Pag. 347. ASEM 2017, ISBN 978-9975-75-849-9.
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14. COCOŞ I. „Imigraţia populaţiei în Republica Moldova în perioada de independenţă” în 25
de ani de reformă economică în Republica Moldova, Volumul III. ASEM. Chișinău, 2016.
Pag. 5, ISBN 978-9975-75-843-5
15. GROZAV A. Impactul celei de a doua tranziție demografică asupra populației Republicii
Moldova. Conferinţă Ştiinţifică Internaţională consacrată aniversării a XXV de la fondarea
ASEM “25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare și
competitivitate spre progres economic” 23-24 septembrie 2016. V. III. Chișinău, 2016. Pag. 8,
ISBN 978-9975-75-843-5
16. СHISTRUGA IL. Институциональное разнообразие и конкурентность в процессе
европейской интеграции. 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin
inovare și competitivitate spre progres economic” 23-24 septembrie 2016. V. III. Chișinău,
2016. Pag. 19, ISBN 978-9975-75-843-5
17. USTIAN I. Эволюция идей об экономической категории «собственность» в романе Л.
Н. Толстого «Анна Карелина» 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin
inovare și competitivitate spre progres economic” 23-24 septembrie 2016. V. III. Chișinău,
2016. Pag. 28, ISBN 978-9975-75-843-5
18. Prodan M. ,,Evoluția investițiilor directe străine în economia Republicii Moldova și
România,, în 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova, Volumul III. ASEM.
Chișinău, 2016. Pag. 22, ISBN 978-9975-75-843-5
19. COANDĂ S. O perioadă importantă pentru înțelegerea genezei ideilor filosofice ale lui
Lucian Blaga.
În: Materialele comunicărilor ştiinţifice ale Conferinţei ştiinţifice
interuniversitare ”Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific”, 15 aprilie, 2016,
UTM, ISBN 978-9975-45-384-4, p. 20-25
20. COANDĂ S. Trăsături ale modelului cultural european comun. // Colocviul internațional de
antropologie, USM, Chișinău, 22-23 septembrie, 2016, p.14-16.
21. COANDĂ S. Nicolae Steinhardt - descoperitor și promotor al constantelor spiritualității
românești.
În: Materialele comunicărilor ştiinţifice ale Conferinţei ştiinţifice
interuniversitare ”Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific”, 3 aprilie, 2017,
UTM, (în curs de apariție)

Publicatii în strainătate:
 S. Roșca. Politicile culturale ale uniunii europene: oportunităţi pentru Republica Moldova, în
“Studii Europene.”, 9/2017 Indexare Gesis-SSOAR ISSN 2345-1041 ISSN-L 2345-1041
 Roşca S. The Impact of Europeanization on the Quality of Democracy in the Republic of
Moldova În: The Image of the Other in the European Intercultural Dialogue" / Dana
PANTEA, Ioan HORGA, Mircea BRIE, LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken,
Germany, 2017, pag. 313-331, ISBN 978-3-330-00460-3
 Bacal P. Evaluare comparativă a potențialului turistic natural din bazinul râului Prut. În:
Turismul rural românesc în context internațional: actualitate și perspective. Vol. XLIII. Iași:
Ed. Performantica. p. 92-99. ISBN 978-606-685-514-3.
Tabelul 49. Participarea membrilor catedrei Limbi moderne de afaceri la conferinţe, foruri
ştiinţifice etc.
Activitatea
Participanţii
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională consacrată celei de-a Toţi membrii catedrei
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25 – a aniversare a ASEM „25 de ani de reformă
economică în Republica Moldova: prin inovare şi
competitivitate spre progres economic” 23-24 septembrie
2016, ASEM, Chişinău
Angela,
Diaconu
3rd Annual International Forum „Fostering the Chiosea
Knowledge Triangle in Moldova” held on 23-24 March Luminiţa,
Hioară
Natalia,
2017 at the Academy of Economic Studies of Moldova
Panainte Lidia, Bolgari Natalia,
Mămăligă Alla,
Certificat de Participation au Colloque international Moldovanu Gheorghe (1 articol)
Multilinguisme, Contrastivité et Communication
interculturelle, 7-8 avril 2017, Chişinău ULIM
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Probleme de Moldovanu Gheorghe, Grozav
filologie: aspecte teoretice şi practice” Ediţia a III-a, 9 Parascovia,
Guţul-Gordienco
decembrie 2016, USARB, Bălţi
Irina, Hîrbu Stella, Panainte
Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi, facultatea de Lidia, Mămăligă Alla, Hioară
litere, catedra de Filologie engleză şi germană,
Natalia, Dîrul Lilia
EUREM 2016 International Conference „Modern Issues Dîrul Lilia, Grozav Parascovia,
of EU Development and Relations Between EU and Chiosea Angela, GuţulMoldova” held on 24-25 november 2016, Chişinău, Gordienco Irina, Hîrbu Stella,
Academy of Economic Studies of Moldova.
Hioară Natalia, Bacinschii
Svetlana, Diaconu Luminiţa
Masă rotundă „Orientări, perspective şi evoluţii ale Dragancea Svetlana
sistemului de învăţământ din Republica Moldova” 12
noiembrie 2016 IRIM
Colocviu Ştiinţific cu participare Internaţională „De la text Dragancea Svetlana
la context. Provocări şi perspective în abordarea
interdisciplinară a textului literar. Ediţia IV” 13 octombrie
2016, USM
Conferinţa Ştiinţifico-Practică Internaţională „Ştiinţă, Bolgari Natalia, Hîrbu Stella
Educaţie, Cultură”, 10 februarie 2016, USC, Comrat
Masa rotundă „Abordarea comunicativă şi abordarea Membrii catedrei
acţională în predarea limbilor moderne de afaceri: realităţi
şi perspective”, 21. 06. 2017
 Publicaţii ştiinţifice ale membrilor catedrei
Nr
Publicaţia
Autorul(ii)
1 Sur l'application des methodologies du français sur objectifs Moldovanu Gheorghe
specifiques et du français sur objectifs universitaires en
milieu universitaire au sein des filieres francophones. În: 25
de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin
inovare şi competitivitate spre progres economi: Conf. Şt.
Inter., 23 -24 septembrie 2016, ASEM, Chișinău: ASEM,
2016, Vol. III , pp. 70-79. ISBN: 978-9975-75-834-5.
2 Dimensiunea socio-lingvistică în procesul de studiere a Dragancea Svetlana
limbii străine. În: 25 de ani de reformă economică în
Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre
progres economi: Conf. Şt. Inter., 23 -24 septembrie 2016,
ASEM, Chișinău: ASEM, 2016, Vol. III , pp. 79-82. ISBN:
978-9975-75-834-5.
3 Configuraţii didactice în predarea/învăţarea englezei de Grozav Parascovia
afaceri. În: 25 de ani de reformă economică în Republica
Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres
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economi: Conf. Şt. Inter., 23 -24 septembrie 2016, ASEM,
Chişinău: ASEM, 2016, Vol. III , pp. 82-85. ISBN: 9789975-75-834-5.
4 Rolul sarcinilor în predarea /învăţarea limbajelor de
specialitate din perspectiva acţională. Sarcini acţionale. În:
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova:
prin inovare şi competitivitate spre progres economi: Conf.
Şt. Inter., 23 -24 septembrie 2016, ASEM, Chişinău:
ASEM, 2016, Vol. III , pp. 84-87. ISBN: 978-9975-75834-5.
5 Noi tendinţe de evaluare a performanţelor studenţilor la
limba engleză în cadrul sistemului de învăţământ superior..
În: 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova:
prin inovare şi competitivitate spre progres economi: Conf.
Şt. Inter., 23 -24 septembrie 2016, ASEM, Chişinău:
ASEM, 2016, Vol. III , pp. 99-101. ISBN: 978-9975-75834-5.
6 Metodologia dezvoltării competenţei de comunicare în
predarea limbilor străine. În: 25 de ani de reformă
economică în Republica Moldova: prin inovare şi
competitivitate spre progres economi: Conf. Şt. Inter., 23 24 septembrie 2016, ASEM, Chişinău: ASEM, 2016, Vol.
III , pp. 92-94. ISBN: 978-9975-75-834-5.
7 Rolul comunicării interculturale în pregătirea specialiştilor
economişti în contextul integrării europene. În: 25 de ani de
reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi
competitivitate spre progres economi: Conf. Şt. Inter., 23 24 septembrie 2016, ASEM, Chişinău: ASEM, 2016, Vol.
III, pp. 95-98. ISBN: 978-9975-75-834-5.
8 Using authentic video materials in teaching business
English. În: 25 de ani de reformă economică în Republica
Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres
economi: Conf. Şt. Inter., 23 -24 septembrie 2016, ASEM,
Chişinău: ASEM, 2016, Vol. III , pp. 99-101. ISBN: 9789975-75-834-5.
9 Metode interactive ca un element motivant în
predarea/învăţarea unei limbi străine. În: 25 de ani de
reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi
competitivitate spre progres economi: Conf. Şt. Inter., 23 24 septembrie 2016, ASEM, Chişinău: ASEM, 2016, Vol.
III , pp.101-103. ISBN: 978-9975-75-834-5.
10 How to design task-based activities.. În: 25 de ani de
reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi
competitivitate spre progres economi: Conf. Şt. Inter., 23 24 septembrie 2016, ASEM, Chişinău: ASEM, 2016, Vol.
III , pp. 104-107. ISBN: 978-9975-75-834-5.
11 L'aspect interculturel dans l'enseignement du français
d'affaires. În: Competitivitatea şi inovarea în economia
cunoaşterii: Conf. Şt. Inter., 25 de ani de reformă
economică în Republica Moldova: prin inovare şi
competitivitate spre progres economic Conf. Şt. Inter., 23 24 septembrie 2016, ASEM, Chişinău: ASEM, 2016, Vol.

Apachiţa Svetlana
Bolgari Natalia
Demcenco Corina

Diaconu Luminiţa

Chiosea Angela

Panainte Lidia
Guţul-Gordienco Irina

Bacinschii Svetlana

Guţul-Gordienco Irina
Panainte Lidia

Mămăligă Alla

Dîrul Lilia
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III , pp. 107-111. ISBN: 978-9975-75-834-5.
12 De la abordarea comunicativă la abordarea acţională în
predarea/învăţarea limbilor străine. În: 25 de ani de reformă
economică în Republica Moldova: prin inovare şi
competitivitate spre progres economi: Conf. Şt. Inter., 23 24 septembrie 2016, ASEM, Chişinău: ASEM, 2016, Vol.
III , pp. 111-114. ISBN: 978-9975-75-834-5.
13 Foreign language teaching between tradition and
innovation. În: 25 de ani de reformă economică în
Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre
progres economi: Conf. Şt. Inter., 23 -24 septembrie 2016,
ASEM, Chişinău: ASEM, 2016, Vol. III , pp. 114-118.
ISBN: 978-9975-75-834-5.
14 Poziţionări lingvo-didactice de dezvoltare a competenţelor
comunicative în cadrul cursului universitar de limbă
străină.. În: 25 de ani de reformă economică în Republica
Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres
economi: Conf. Şt. Inter., 23 -24 septembrie 2016, ASEM,
Chişinău: ASEM, 2016, Vol. III , pp. 118-121. ISBN:
978-9975-75-834-5.
15 Utilizarea tehnologiilor informaţionale în cadrul orelor de
limbă engleză la ASEM. În: 25 de ani de reformă
economică în Republica Moldova: prin inovare şi
competitivitate spre progres economi: Conf. Şt. Inter., 23 24 septembrie 2016, ASEM, Chişinău: ASEM, 2016, Vol.
III , pp. 121-124. ISBN: 978-9975-75-834-5.
16 The employment levels in the European Union and in the
Republic of Moldova: a comparative analysis., În: CES
Working Papers, ediția 4, volumul 9, octombrie 2016, Iaşi,
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, p.597-611, ISSN 20677693(online)
17 Reflectii asupra etosului din cadrul discursului (pe exemplul
ofertei de munca). În: Colloque scientifique avec
participation internationale DU TEXTE AU CONTEXTE.
DEFIS ET PERSPECTIVES D'UNE APPROCHE
INTERDISCIPLINAIRE DU TEXTE LITTÉRAIRE
organisé le 13 octombre 2016 à Chişinău, République de
Moldova, par le Département de Linguistique romane et
communication interculturelle, Faculté des Languages et
Littératures étrangères. Chisinau: CEP USM, 2017, p. 198201, ISBN 978-9975-71-882-0
18 Multilingvismul şi dezvoltarea abilităţii de comunicare
interculturală ca factor vital pentru integrarea europeană. În:
Jean Monnet, EUREM 2016 Conference „Modern issues of
EU development and relations between EU and Moldova”,
24-25 November 2016 ASEM,Chişinău, pp. 286- 291,
ISBN: 978 9975 3005-4-4
19 Critical Thinking Approach in Teaching English. În: Ştiinţă,
educaţie, cultură: conf. şt-practică intern., 10 februarie 2017,
USC, Vol. II,
Лингвистика. Всеобщая история и
археология. Философия. Транзитология. Этнология,
гагаузоведение, региональные исследования. Культура

Damian Valentina

Hîrbu Stella

Diaconu Luminiţa

Vasilachi Serghei

Mămăligă Alla
Bîrcă Alic

Dragancea Svetlana

Diaconu Luminiţa

Bolgari Natalia
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и искусство, Comrat 2017, pp 48 - 49, ISBN: 978-9975-83041-6.
20 Лингвокультурный аспект устойчивых сравнений. În: Hîrbu Stella
Ştiinţă, educaţie, cultură: conf. şt-practică intern., 10
februarie 2017, USC, Vol. II, Лингвистика. Всеобщая
история и археология. Философия. Транзитология.
Этнология,
гагаузоведение,
региональные
исследования. Культура и искусство, Comrat 2017, pp
48-49, ISBN: 978-9975-83-041-6.
21 Conditions spécifiques d'enseignement/apprentissage du Moldovanu Gheorghe
français au sein des filières francophones : quand le français sur
objectifs spécifiques vire au français sur objectifs universitaires.
In : Colloque international Multilinguisme, Contrastivité et

22

23

24

25

Communication interculturelle, 7-8 avril 2017, Chişinău
ULIM
Paraphrasing: Why and How?: În: Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională „Probleme de filologie: aspecte teoretice şi
practice” Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi,
facultatea de litere, catedra de Filologie engleză şi germană,
9 decembrie 2016. (în tipar)
Структурные особенности комплексных деривационных
парадигм глаголов передвижения În: Conferinţa
Ştiinţifică Internaţională „Probleme de filologie: aspecte
teoretice şi practice” Universitatea de Stat Alecu Russo din
Bălţi, facultatea de litere, catedra de Filologie engleză şi
germană, 9 decembrie 2016. (în tipar)
Developing creative writing skils during the Business
English Classes at University Level. În: Conferinţa
Ştiinţifică Internaţională „Probleme de filologie: aspecte
teoretice şi practice” Universitatea de Stat Alecu Russo din
Bălţi, facultatea de litere, catedra de Filologie engleză şi
germană, 9 decembrie 2016. (în tipar)
Brexitul-sursă de îmbogăţire a limbajului economic modern.
În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Probleme de
filologie: aspecte teoretice şi practice” Universitatea de Stat
Alecu Russo din Bălţi, facultatea de litere, catedra de
Filologie engleză şi germană, 9 decembrie 2016. (în tipar)

Mămăligă Alla

Moldovanu Gheorghe

Grozav Parascovia

Hioară Natalia, Dîrul
Lilia

26 Aspectul interdisciplinar în predarea limbilor străine pentru
studenţii economişti. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
„Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice”
Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi, facultatea de
litere, catedra de Filologie engleză şi germană, 9 decembrie
2016. (în tipar)

Panainte Lidia,

27 Părţile de vorbire dominante în apariţia neologismelor
moderne. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Probleme
de filologie: aspecte teoretice şi practice” Universitatea de
Stat Alecu Russo din Bălţi, facultatea de litere, catedra de
Filologie engleză şi germană, 9 decembrie 2016. (în tipar)

Hioară Natalia

Guţul – Gordienco Irina

202

28 Prezenţa motivării în frazeologia comparativă românească.
În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Probleme de
filologie: aspecte teoretice şi practice” Universitatea de Stat
Alecu Russo din Bălţi, facultatea de litere, catedra de
Filologie engleză şi germană, 9 decembrie 2016. (în tipar)

Hîrbu Stella

Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Au fost efectuate cercetări ştiinţifice în cadrul a două proiecte instituționale, a 13 teme de
cercetare ( CIE-5, TI-3, MSE-5), conform Planului de cercetări ştiinţifice al ASEM, cu și fără
finanţare și temele de cercetare ale doctoranzilor și competitorilor.
Concret pe catedre:
Cibernetică și Informatică Economică. Cercetările ştiinţifice s-au efectuat în cadrul unui
proiect instituţional (în comun cu IEFS) 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 50.

Tabelul 50. Unii indicatori privind activităţile de cercetare-inovare la catedră
Indicator

Cibernetica şi
informatică economică

Nr. conducători de doctorat
3
Nr.doctoranzi
6
Nr. teze de doctorat susţinute (la catedra
1 (Bortă Grigori)
nu şi la consiliu)
Nr.programe/proiecte de cercetare
6
Nr. cărţi
6
Volum activităţi
Nr. articole
19
cercetare
Nr. alte publicaţii Manifestări ştiinţifice naţionale
organizate
internaţionale
Securitatea informaţională 2017
Teme de cercetare:
o temă instituţională împreună cu IEFS (Proiectul 11.817.08.35A “Analiza şi prognozarea
indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova”);
un proiect de inovare şi transfer tehnologic (proiectul “Incubatorul Inovational IT4BA
(Innovation Technologies for Business Applications”);
un proiect pentru editarea monografiilor (lucrări de valoare) (proiectul 16.00059.06.12M
“Editarea monografiei ştiinţifice “Optimizarea deciziilor colective”);
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;
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teme de cercetare ale celor 6 doctoranzi şi competitori de la catedră, împreună cu
conducătorii ştiinţifici de la catedră;
Rezultatele cercetărilor sunt comunicate la mai multe conferinţe, printre care şi:
Simpozionul ştiinţific al ASEM (Chişinău, ASEM, septembrie 2016);
Conferinţa internaţională „“Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale în
contextul globalizării” ” (Chişinău, ASEM, decembrie 2016);
În total 22 publicaţii, inclusiv:
1 monografie (Bolun, I. Optimizarea deciziilor multiopţionale. - Chişinău: Editura ASEM, 2016.
- 341 p.);
1 manual (Cotelea Vitalie, Cotelea Marian. Base de date. Chişinău: Firma editorial-poligrafică
"Tipografia Centrală", 2016. – 340 p.);
2 cursuri de lecţii;
3 ghiduri
15 articole ştiinţifice.
Pe lângă catedră funcţionează seminarul ştiinţifico-metodic al catedrei. În anul universitar
2016/2017 au avut loc 5 şedinţe ale seminarului la care au fost discutate lucrările metodicodidactice publicate.
Catedra Tehnologii Informaționale.
Pe parcursul anului de studii 2016-2017 şi-a
desfăşurat activitatea seminarul ştiinţific al catedrei „Sisteme de informatizare şi dezvoltare a
societăţii secolului XXI (conducător, prof.univ. Todoroi D.) în cadrul cărui au fost audiate
comunicări ştiinţifice ale colaboratorilor catedrei.
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:
Crearea societăţii conştiinţei, conducător - prof. univ. Dumitru Todoroi;
Cercetarea unor aspecte intensionale ale procesării limbajului natural, conducător - conf. univ.
Sergiu Creţu;
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 căruia au
fost organizate 32 şedinţe cu discutarea a 14 referate ale studenţilor.
Catedra Tehnologii Informaţionale a organizat TELECONFERINŢA internaţională a tinerilor
cercetători “Crearea Societăţii Conştiinţei”, Ediţia a 6-a, 21-22 aprilie 2017 cu participanţi din
Moldova, România, Statele Unite.
În cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători (21-22 aprilie 2017) 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:
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1. Conferinţa internatională „25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin
inovare și competitivitate spre progres economic”, ASEM, 24-25 septembrie 2016, Chişinău
2. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Modelare matematică, optimizare şi tehnologii
informaţionale”, (22-25 martie 2017).
4. Simpozionul ştiinţific a tinerilor cercetători, Ediţia a XII-a Secţiunea: „Sisteme de dezvoltare
şi informatizare a Societăţii Secolului XXI”, catedra „Tehnologii Informaţionale”, 21-22 aprilie
2017: Chişinău, ASEM”.
5. TELECONFERINŢA internaţională a tinerilor cercetători „Crearea Societăţii Conştiinţei”,
(21-22 aprilie 2017): Chişinău, ASEM.
Au fost publicate 12 lucrări științifico-didactice.
Catedra Matematică și Statistică Economică. Cercetările ştiinţifice s-au efectuat în cadrul
unui proiect instituţional 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 51.
Tabelul 51. Unii indicatori privind activităţile de cercetare-inovare la catedră
Statistică economică
Indicator
Nr. conducători de doctorat
3
Nr.doctoranzi
5
Nr.programe/proiecte de cercetare
2
Nr. cărţi
2
Volum activităţi
Nr. articole
15
cercetare
Nr. alte publicaţii 10
Manifestări ştiinţifice naţionale
1
organizate
internaţionale
1
Teme de cercetare:
teme de cercetare ale celor doctoranzi şi competitori de la catedră, împreună cu conducătorii
ştiinţifici de la catedră;
Rezultatele cercetărilor sunt comunicate la mai multe conferinţe, printre care şi:
Simpozionul ştiinţific al ASEM (Chişinău, ASEM, septembrie 2016);
Conferinţa internaţională „“Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul
globalizării” ” (Chişinău, ASEM, decembrie 2016);
În total 22 publicaţii, inclusiv:
1 manual
1 culegere de probleme
15 articole ştiinţifice.
Pe lângă catedră funcţionează seminarul ştiinţifico-metodic al catedrei. În anul universitar
2016/2017 au avut loc 5 şedinţe ale seminarului la care au fost discutate lucrările metodicodidactice publicate.

11.8.Valorificarea activităţilor de cercetare și indicatorii de performanță
Valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare, rezultate finale sau parţiale,
intermediare, poate fi privită, într-un sens mai larg, ca fiind acţiunea prin care acestea sunt
comunicate, sunt transmise către o ţintă, către un receptor în anumite scopuri cum ar fi:
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Pentru a răspunde la comanda de cercetare formulată de beneficiar;
Pentru a face cunoscute preocupările individuale sau ale colectivului de cercetare;
Pentru a disemina rezultatele efortului de cercetare susţinut;
Pentru a proteja rezultatele obţinute prin „drept de autor”, brevet de invenţie, modeldesen industrial;
 Pentru a demonstra formarea unor deprinderi în domeniul cercetării ştiinţifice;
 Pentru a fi aduse la o formă care să permită experimentul fizic la scară redusă sau
naturală;
 Pentru aplicare industrială.
Rezultatele obținute pot fi valorificate la nivel internațional. Conform datelor din Anexa 27,
care reflectă informația conform tabelului 13 din Structura recomandată a Raportului cu anexele
respectiv, în anul de studii 2016-2017m cercetătorii din ASEM au publicat 3 Capitole in
monografii și rapoarte la invitație în culegerile de lucrări la conferințele internaționale, 42
articole în reviste internaționale, 57 de articole în culegeri internaționale și publicații electronice.
Rezultatele valorificării activităților de cercetare la nivel național sunt următoarele: pe
parcursul anului universitar au fost ublicate 7 monografii, 38 articole în Reviste științifice de
categoria A sau B, 185 articole în Reviste de categoria C sau în alte reviste, 132 de articole
publicate în alte culegeri.
Impactul socio-economic al cercetărilor științifice Manuale pentru învățămîntul universitar și
preuniversitar se rezumă la 23 de manuale pentru învățământul universitar publicate în perioada
analizată, 24 lucrări metodice, note de curs, 1 articol de popularizare a științri. Au fost
organizate 8 manifestări științifice.
11.9.Manifestări ştiinţifice organizate (la nivel naţional şi internaţional)
Cadrele didactice ale facultăţii BAA 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 2016-2017 în cadrul facultății au fost organizate mai multe manifestări
științifice atât cu participarea profesorilor, cât şi a studenţilor.
Tabelul 52.
Manifestări ştiinţifice organizate pe parcursul anului universitar 2016-2017
Data
Statutul
Denumirea
23- 24
septembrie 2016

Conferinţa ştiinţifică
internaţională

25 noiembrie

Simpozionul științific
dedicat Zilei Mondiale a
Calității
Conferința națională cu
participare internațională

24-25 martie
2017

“25 de ani de reformă economică în
Republica Moldova: prin inovare şi
competitivitate spre progres
economic”
”Consolidarea valorilor operațiunilor
de administrare” ediția a 4-a
”Marketing, Comerț, Merceologie:
evoluții și tendințe în condițiile
globalizării economice”, ASEM

Numărul de
participanţi
55

28

7 –MCAP
29 -MKL
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7 aprilie 2017

Conferința internațională

28-29 aprilie

Simpozionul
internaţional

Catedra Marketing și logistica,
catedra Merceologie, Comerț și
Alimentație publică.
”Торговля, товароведение и
сервис: состояние и проблемы
развития в условиях глобализации
экономики” . ASEM, Catedra
Merceologie, comerț și alimenta’ie
publică, Universitatea cooperatistă
din Kazani
Simpozionul internaţional al tinerilor
cercetători, ed. a XVI-a, ASEM

7

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ consacrată aniversării a XXV
de la fondarea ASEM “25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin
inovare şi competitivitate spre progres economic”
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 23-24 septembrie 2016, Conferința Științifică
Internațională.
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.

Simpozion ştiinţific dedicat ZILEI MONDIALE A
CALITĂŢII ”Consolidarea valorilor operaţiunilor de
administrare” ed. a 4-a (25 noiembrie 2016)
Organizatori: Catedra Merceologie, comerţ şi Alimentaţie
Publică și Catedra Management
cu participarea
reprezentanţilor din cadrul Institutului de Standardizare
din Moldova (ISM) şi a Institutului Naţional de
Metrologie (INM), precum și studenţi de la specialităţile
facultăţii (Anexa 29).

Simpozion ştiinţific dedicată
ZILEI
MONDIALE
CALITĂŢII,
25 noiembrie 2016

A
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În anul universitar 2016 – 2017, în cadrul facultății Economie Generală și Drept au fost
organizate mai multe evenimente și manifestări științifice cu participarea cadrelor didactice
(tabelul 53).

Nr.
1.

Tabelul 53.
Evenimente și manifestări științifice organizate în cadrul facultății „Economie
Generală și Drept”
Tema evenimentului
Perioada
Organizatori
desfăşurării
Master clas: Cum pot reuşi oamenii de afaceri 21 octombrie
Catedra „Comunicare
2016
Economică și
să cucerească lumea prin discurs
Didactică”.

2.

Masa rotundă „ Arta de a ţine un discurs
eficient”,

3.

Organizarea Lansării de carte sub egida:
„Descoperirea personalităţii umane”: Arta
comunicării şi etică profesională (manual).
Autori: Borcoman R. şi Mancaş M.; Tehnici
de negocieri în afaceri (curs universitar).
Autori: Mancaş M., Vicol L.; Comportamentul
organizaţional (monografie). Autor: Jorovlea
E..
Seminarul științific „Impactul migrației asupra
dezvoltării”

28 aprilie 2017 Catedra „Comunicare
Economică și
Didactică”.
26 septembrie, Catedra „Comunicare
2016
Economică și
Didactică”.

5

Lansare de carte : MANUALE UNIVERSITARE
editate de colectivul catedrei „Teorie şi Politici
Economice”. Eveniment organizat în cadrul
aniversării a 25 ani de la Fondarea ASEM.

27 septembrie,
2016

Catedra „Management
social”
Catedra „Teorie și
Politici Economice”

6.

Conferinţa Ştiinţifico-practică Internaţională
„CREŞTEREA ECONOMICĂ SUSTENABILĂ
ÎN CONDIŢIILE CONTEMPORANE

8-9 noiembrie
2016

Catedra „Teorie și
Politici Economice”

4.

17 mai 2017

Facultatea Contabilitate
Manifestări științifice organizate - 4 (la nivel internațional - 3 și național - 1)
1. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească „Provocările contabilităţii în viziunea
tinerilor cercetători", din 17.03.17, catedra „Contabilitate și analiză economică” ASEM în
parteneriat cu Departamentul „Contabilitate, audit și finanțe” din cadrul Universității
Ștefan cel Mare din Suceava, România.
2. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ,,Contabilitatea și profesia contabilă în era
provocărilor”, din 5-6.04.17, catedra „Contabilitate și analiză economică” ASEM în
parteneriat cu Asociaţia profesională ACAP, ACCA şi KPMG Moldova dedicată Zilei
profesionale a contabilului.
3. International Scientific Conference: „Economic and Financial Analysis in the context of
Integrated Reporting: Educational Paradigms and Professional Challenges”, din 2728.05.17, catedra „Contabilitate și analiză economică” ASEM în parteneriat cu
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Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România și Universitatea Ioan Cuza din Iași,
România.
4. Masa rotundă „Dezvoltarea contabilităţii şi a profesiei contabile în contextul
implementării Acordului de asociere ”Republica Moldova – Uniunea Europeană”,
catedra „Contabilitate şi Audit” ASEM, 15 septembrie 2016.
În perioada următoare, o atenţie deosebită trebuie acordată acoperirii cu materiale
didactice la nivelul studiilor de masterat şi la studiile doctorale, dezvoltarea metodelor de lucru
în echipă, actualizarea anuală a studiilor de caz, perfecţionarea practicii studenţilor, dezvoltarea
activităţilor de cercetare la nivelul ciclurilor 2 şi 3 (masterat şi studii doctorale) etc.

Facultatea Finanțe
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. Lansare de carte – manual: Bugetarea sensibilă la gen. Autori: Baurciulu, A., Casian,
A., Pârţachi, I., Petroia, A., Sainsus, V., Vaculovschi, D. Chişinău: ASEM, 23
septembrie 2016.
2. Organizarea Instruirii privind bugetarea sensibilă la gen reprezentaţilor direcţiilor
financiare APL din R. Moldova. Proiectul regional ”Promovarea politicilor sensibile la
dimensiunea de gen în Europa de Sud - Est”, faza II. ASEM. Chişinău. 21.10.2016;
25.10.2016. Baurciulu, A., Casian, A., Petroia, A.,
3. Masă rotundă cu genericul “Actualitatea impunerii veniturilor persoanelor fizice din
Republica Moldova”, 15 decembrie 2016. Invitat special, Dna Golban Olga, șef direcție
Metodologia impozitelor directe și impozitare internațională.
Catedra Investiţii și Pieţe de Capital:
1. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale
în contextul globalizării financiare”, organizată de membrii catedrei la 22-23 decembrie
2016. La conferinţă s-au înscris şi au participat în jur de 130 cercetători, inclusiv 50 de
peste hotare.
Catedra Bănci și activitate bancară:
Manifestări organizate în parteneriat cu:
1.
2.
3.
4.
5.

Institutul Național de Control Intern din Romania
Compania Alpari din Chișinău
BC Moldova Agroindbank SA
BC Comertbank SA
Banca Națională a Moldovei
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

Forma
manifestării
Curs public
Curs
Curs
Seminar
Panel de discuții
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BC „MoldovaAgroindbank” SA
BC „Mobiasbancă - Groupe Société Générale” S.A.
Ernst & Young Romania & Moldova
Catedra Limbi Moderne Aplicate:
1. Masa rotundă „Educarea omului de azi pentru ziua de mâine” (Organizatori şi
moderatori: A. Munteanu, lect. univ. şi N. Bacimanova, lect. univ.) - 22.06.17.
Facultatea Relații Economice Internaționale
Activitatea de cercetare ştiinţifică a gravitat în jurul publicării în luna decembrie a. 2016 a
volumului reuniunii ştiinţifice anuale a catedrei GEDG – conferinţa ştiinţifică cu participare
internaţională „Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought:
Considerations Regarding the Quality of Life in the Context of a Changing Europe”, ediţia II. La
această ediţie au participat circa 40 de profesori, cercetători din Republica Moldova, România,
S.U.A., Germania şi, prin intermediul Austrian Economics Center – din Austria, Argentina,
Australia. Ediţia s-a afirmat în calitate de for interuniversitar, conferinţă cu participare
imternaţională, o manifestare a legăturii între generaţiile de cercetători, dar şi generaţiile mai
tinere, în sală fiind prezenţi şi cei mai interesaţi studenţi.
În cadrul Panelului 1 „Abordări Clasice şi Inovatoare în Gândirea Economică
Contemporană: Economiile de Tranziţie într-o Europă în Schimbare” au prezentat rapoarte în
plen: Dr. Barbara Kolm, Director; Federico N. Fernández, Cercetător Superior, Fondator
Fundación Bases din Argentina; Dumitru Moldovan, ASEM, Doctor habilitat, Profesor
universitar, membru corespondent AŞM; Boris Morozov, University of Nebraska at Omaha,
S.U.A., PhD, conferenţiar universitar; Sergiu Chircă, ASEM, catedra Management Social Dr.
habilitat, Profesor univ., Membru de onoare al Academiei Române; Ion Pohoaţă, Universitatea
“A. I. Cuza” Iaşi, Director Departament Economie şi Relaţii Internaţionale, Dr, Profesor
universitar; Nick Hubble Jurnalist, MoneyWeek Research, London PhD candidate RMIT
University, Australia.
În cadrul Panelului 2 „Abordări Clasice şi Inovatoare în Gândirea Economică
Contemporană privind Calitatea Vieţii şi Politici Conexe” au prezentat rapoarte în plen: Livia
Baciu, Universitatea “A. I. Cuza” Iaşi Doctor, Profesor universitar; Elina Benea-Popuşoi,
ASEM, şef-catedră GEDG, dr., conferenţiar univ; Valeriu Capsîzu, Universitatea de Stat din
Moldova, Doctor, Conferenţiar universitar; Ceslav Ciobanu, Virginia State University, S.U.A.,
Coordonator Programe Economice, PhD, Savant Emerit, Profesor univ.; Svetlana Gorobievschi
Universitatea Tehnică din Moldova, dr. hab., prof.; Gerhard Ohrband, Hamburg, Germania,
ASEM, doctorand, lector universitar.
Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.
Catedra Cibernetică și Informatică Economică
A fost organizată conferinţa ştiinţifică internaţională, ediția XIII , 3-4 aprilie 2017 (
organizator prof.univ. Serghei Ohrimenco ) cu genericul „Securitatea informaţională 2017”.
Țările participante la conferință Moldova, România, Bulgaria, Rusia, Belarus, Ucraina.
Catedra Tehnologii Informaționale
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1. Catedra Tehnologii Informaţionale a organizat TELECONFERINŢA internaţională
a tinerilor cercetători cu genericul “Crearea Societăţii Conştiinţei”, Ediţia a 6-a, 2122 aprilie 2017 cu participanţi din Moldova, România, Statele Unite.
2. În cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători (21-22 aprilie 2017) a fost
organizată secţiunea „Sisteme de informatizare a Societăţii Secolului XXI” cu
comunicări ale studenţilor pregătiţi de colaboratorii catedrei.
12. Relaţii internaţionale
12.1.Forme de colaborare internaţională
1. Colaborare interuniversitară
2. Programe de mobilitate
3. Studenţi străini
12.2.Acorduri interuniversitare
La momentul actual ASEM este partener în cadrul a 90 de acorduri de colaborare cu
instituţii şi organizaţii naţionale şi din străinătate după cum este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tabelul 54. Acorduri interuniversitare încheiate de ASEM
Ţara
Instituția
Anul semnării şi
valabilitatea
Academia de Studii Economice din
Bucureşti
din 29.02.2008- nelimitat
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
din 08.04.2013 -nelimitat
din 07.04.2000 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
nelimitat
din 28.09.2012 INCE al Academiei Române
28.09.2017
Universitatea Andrei Şaguna din
din 17.04.2013 Constanţa
nelimitat
din 14.06.2005 România
Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş nelimitat
din 28.07.2006 Universitatea „Ovidius” din Constanţa
nelimitat
din 30.09.2008 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, nelimitat
din 01.11.2007 –
Universitatea Ecologică din Bucureşti
01.11.2017
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din
din 19.11.2007 –
Târgu Jiu
19.11.2017
Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi
din 25.06.2014- nelimitat
Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj
din 01.08.2014- nelimitat
din 28.09.2007 Universitatea de Nord Baia Mare
nespecificat
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14.
15.

Universitatea din Oradea
Institutul de Control Intern din București
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din
Bacău
Universitatea Transilvania din Brașov
Universitatea din Craiova
Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” din
Arad
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din
Suceava

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. Rusia

Universitatea „Valahia” din Târgovişte
Российская Экономическая Академия
им.Г.В.Плеханова
Росийский Государственный Торговоэкономический Университет (Воронеж)

24.
Universitatea TISBI
Санкт-Петербурский государственный
торгово-экономический университет

25.
26. Letonia
27.
28.
Belarus
29.
30.

Şcoala Economică din Stockholm or.Riga
Informations Systems Management
Institute, Riga
Белорусский Экономический
Университет
Полоцкий государственный
университет
Белорусский торгово – экономический
университет потребительской
кооперации

31.
32.
33.
34.
35.
36. Ucraina

Донецкий Национальный Университет
Национальный университет Водного
Хозяйства
Одесский Институт
Предпринимательства и Права
Universitatea Nationala “Iurii Fedkovici”,
Cernauti
Национальный Горный Университет
(Днеппропетровск)
Житомирский государственный
технологический университет

nespecificat
din 05.01.2015 –
nelimitat
din 25.02.2015 –
nelimitat
din 28-07-2015- nelimitat
12.11.2015- nelimitat
02.11.2015-02.11.2020
09.02.2016 – 09.02.2021
din 01.11.2016 –
01.11.2021
din 07.12.2007 –
07.12.2017
din 29.09.2008 –
29.09.2018
din 07.12.201207.12.2022
din 12-09-2013- 12-092023
din 27.04.2007 –
nelimitat
Din 24.02.2014nelimitat
din 08.04.2014 –
08.04.2019
din 10.04.2012– nelimitat

din 03.11.2014- nelimitat
din 25.03.2016 nelimitat
din 23.01.2013 nelimitat
din 14.05.2002 nelimitat
din 16.05.201316.05.2023
din 01.07.2008 nelimitat
din 17.12.2008 –
17.12.2018
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37.
38.
39.
40.

41.
42.

43.
44.
Franţa

Университет экономики и права
«КРОК»- Киев
Приазовский Государственный
Технический Университет
Государственный Университет
телекоммуникаций (Kiev)
Черновицкий торгово-экономический
институт Киевского нац, торговоэкономического университета
Universitatea Bucovineana de Studii
Financiare și Economie de Stat
Первомайским политехническим
институтом Национального
университета кораблестроения имени
адмирала Макарова
Odessa National Academy of Food
Technologies
Universitatea Pierre Mendes France de
Grenoble

45.
Universitatea Paris-Dauphine
46.
Universitatea Jean Moulin or.Leon; AUF
47.
Universitatea Rennes-2 - Haute Bretaghe
48.
Universitatea Montpellier
49. Polonia
50. Bulgaria

Universitatea Dabrowa Gornicza
Academia Economiei Naţionale
“D.A.Tenov”

51. Turcia
Universitatea Hacettepe
52. Italia
Universitatea Degli Studi, Palermo
53. Serbia
Institutul de Economie Agricolă, Belgrad
54.
China

Lanzhou University

55.
Huanggang Normal University
56.
Grecia
57.

Serres Institute of Technologie
Universitatea Piraeus

din 19.06.2009 –
19.06.2022
din 25.02.2010 nelimitat
din 16.04.2014 -nelimitat
din 30-04-2014 nelimitat
din 20-11-2015 – 20-112020

din 14-12-2015 – 14-122021
din 01.03.2017 –
nelimitat
din 21.03.2000 –
nelimitat
din 25.03.2008 nelimitat
din 29.07.2007 –
nelimitat
din 11.02.2008 –
nelimitat
din 04.10.2016 –
04.10.2021
din 15.02.2017 –
nelimitat
din 21.05.2009 –
nelimitat
din 03.06.2005 –
nelimitat
din 29.04.2005 nelimitat
din 09.10.2007 –
nelimitat
din 22.03.2010 –
nelimitat
din 27.03.2013 nelimitat
din 17.01.2012 17.01.2017
din 04.03.2015- nelimitat
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58. SUA
59. Cehia

60. Macedonia
61. Elveția
62. Norvegia

Keiser University, Florida
Institutul de cercetări Științifice în
domeniul Geodeziei, Topografiei si
cartografiei
Universitatea Stiinte Informatice si
Tehnologii
University of Applied Sciences and Arts
Northwestern Switzerland
Molde University College-Specialized
University in Logistics

63. Spania
Academia Regală de Economie și Finanțe
64. Austria

din 17.05.2014 –
17.05.2019
din 27.09.201127.09.2021
din 17.06.2015 –
nelimitat
din 05.12.2015 –
05.12.2020
din 28.06.2016- nelimitat
din 23.09.2016 –
23.09.2021
din 20.03.2017 –
nelimitat

Austrian Economic Center
Acorduri de colaborare
între ASEM și organizaţii şi instituţii din străinătate şi RM
65.
66. România
67.
68.
69.

70. Elveția
71.
72.
73.
74.
75.

Italia
Slovacia
Lituania
Organizații
Internaționale

76. Organizaţii în
Republica
77. Moldova

78.

Centrul Regional de Formare Continuă
pentru Administraţia Publică Locală Sibiu
Camera Auditorilor Finaciari din Romania
Institutul Național de Cercetări Economice
”Costin C. Kirițescu”
Fundația de Perfecționare Profesională în
Administrație, Sibiu
Centrul de Cercetări Financiare și
Monetare al Academiei Române ”Victor
Slăvescu” (CCFM)
International Trade Centre,
Vivere Association, Laussane
Europe 3000, Bergamo
Pamantec
Compania „Rhodesnow UAB”
University Collaboration Network at the
Black Sea – UNIVER – SEA. NET
Camera de Comerţ Americană din
Moldova
EUBAM
Banca Commerciala Romana Chisinau

79.
80.

Sigur-Asigur SRL
Agenţia de Stat pentru Proprietatea

din 05.04.2008 nelimitat
din17-01-2014nedeterminat
din 2012 – 2017
din 06.08.2015 –
nelimitat
din 07.12.2015 –
07.12.2017
din 06.02.2008 nelimitat
14.09.2015 – 14.09.2017
22.10.2015 – nespecificat
din 14-02-2012
din 28-03-2014
Nespecificat
din 11.09.2009 nespecificat
din 25.01.2011-nelimitat
din 02.05.2010 nespecificat
din 28.02.2011 nespecificat
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81.
82.
83.
84.
85. Universități din
86. Republica
Moldova
87.
88.
89.
90.

Intelectuală a RM
Odysseus SRL
Inspectoratul fiscal Principal de Stat
International Drug Enforcement Center
Asociația Obștească ”Colaborare
Economică Moldo – Germană”
Universitatea Slovena
Universitatea Real-Umanistica Cahul
Institutul pentru Dezvoltatre şi Iniţiative
Sociale (IDIS) Viitorul
Institutul Naţional de Economie şi
Informaţie
Institutul Muncii al Confederaţiei
Sindicatelor
Institutul de Relatii Internationale din
Moldova

nelimitat
din 26-10-11
din 23.08.201323.08.2019
din 14-05-12/ 14-05-17
din 22.12.2015 –
22.12.2020
2008
2002- nespecificat
11.10.2004-nelimitat
2003
Nespecificat
din 08.05.2012nedeterminat

În prezent Academia de Studii Economice a Moldovei are încheiate 64 acorduri
interuniversitare internaţionale, cu instituţii din 20 state (România, Rusia, Letonia, Belarus,
Ucraina, Franţa, Polonia, Bulgaria, Turcia, Italia, Elveţia, China, SUA, Cehia, Serbia, Grecia,
Macedonia, Norvegia, Spania și Austria).
Pe parcursul anului universitar 2016-2017 au fost încheiate sau prelungite acorduri cu
următoarele universităţi:
 Universitatea Valahia din Târgoviște, România
 Odessa National Academy of Food Technologies, Ucraina
 Universitatea Dabrowa Gornicza, Polonia
 Molde University College-Specialized University in Logistics, Norvegia
 Academia Regală de Economie și Finanțe, Spania
 Austrian Economic Center, Austria.
Aceste acorduri presupun colaborarea în următoarele domenii:
- organizarea stagiilor de perfecţionare a cadrelor didactice în bază de reciprocitate;
- organizarea simpozioanelor şi conferinţelor ştiinţifice;
- colaborarea între bibliotecile privind schimbul de manuale, monografii, reviste.
Acordurile au stimulat colaborarea internaţională a Academiei: este constantă prezenţa
profesorilor 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.
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12.3.Programe de mobilitate (studenţi, cadre didactice)
a) studenţească:
ASEM încurajează studenții să beneficieze de mobilitate academică la universitățile
partenere în cadrul diferitor programe de mobilitate.
Astfel, 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 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, 3 studenți de la ciclul I licență și 1 student de la ciclul II
masterat au învățat la ASE București și Universitatea Babes-Bolyai din Cluj. Din motive
personale a refuzat această mobilitate: Moșneaga Victoria, studentă la ciclul I, specialitatea
„Marketing” și Blanuța Mihai, student la ciclul I, specialitatea ”Informatică” .
Detalii cu privire la beneficiarii mobilității în cadrul acestui program sunt prezentate în
tabelul de mai jos:

Tabelul 55. Studenți ASEM care au beneficiat de mobilitate în România
Nr. Numele,
prenumele
1.
Beșliu Vadim

Ciclul de Specialitatea
studii
Ciclul I
Finanțe și Bănci

2.

Bejan Mihai

Ciclul I

3.

Carauș Natalia

Ciclul I

4.

Clima Olga

Ciclul II

Instituția

Perioada

Universitatea
Babeș- 5 luni
Bolyai, Cluj Napoca
Finanțe și Bănci Universitatea
Babeș- 5 luni
Bolyai, Cluj Napoca
Marketing
și ASE, București
5 luni
Logistică
Managementul
ASE, București
5 luni
în Administrația
Publică

Programul ERASMUS+, cel mai atractiv în rândul studenților, deoarece oferă
posibilitatea de a studia un semestru la una dintre universitățile partenere din Europa și oferă un
suport financiar studenților beneficiari.
În baza acestui program, ASEM are încheiate în anul academic 2016-2017 acorduri
bilaterale pentru mobilitatea de credite cu următoarele universități:
1. Mykolo Romerio Universitetas din Lituania
2. Univesridad de Granada din Spania,
3. Universite de Bretagne Sud din Franța,
4. Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna din Italia,
5. Universitatea Politehnică Timișoara din România,
6. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, România,
7. Universitatea Transilvania din Brașov, România.
Detalii cu privire la beneficiarii acestor proiecte sunt prezentate în tabelul de mai jos.
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Tabelul 56. Studenții care au beneficiat de mobilitate de la ASEM în cadrul programului
Erasmus+

Nr.

Nume, prenume

Grupa

Perioada mobilității

Universitatea din Granada, Spania
Mariana Mogîldea

1.

FB-159

06.02.2017 – 05.07.2017

Universitatea Bretagne Sud, Franța
2.

Livia Țîbîrnă

EMREI - 144

10.01.2017 – 10.06.2017

3.

Doina Păvăleanu

SPE - 151

10.01.2017 – 10.06.2017

4.

Gheorghe Vulpe

EMREI - 144

10.01.2017 – 10.06.2017

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, România
5.

Gloria Burlacu

FB - 159

20.02.2017 – 16.06.2017

6.

Daniela Andreev

A - 151

20.02.2017 – 16.06.2017

Universitatea Transilvania din Brașov, România
7.

Victoria Vrabie

FB - 159

20.02.2017 – 20.07.2017

Un alt tip de mobilitate pentru studenți este posibil în baza acordurilor bilaterale. Astfel
că în baza acordului de colaborare semnat între ASEM și Cracow University of Economics din
Polonia, și-au desfășurat studiile pentru un semestru studenții ASEM după cum urmează:
1. Reșchitor Valeria - anul II, gr. BA – 157,
2. Balanuță Nadejda – anul II, gr. EMREI – 157.
Totodată, ținem să menționăm că studenții por desfășura mobilități și fără un acord
special între universități, în bază de Credite academice transferabile, dar care necesită acordul
ambelor instituții, în vederea recunoașterii creditelor obținute la universitatea gazdă prin
semnarea unui document de ambele instituții în care sunt specificate detaliile cu privire la
cursurile selectate.
În această ordine de idei, în anul universitar 2016-2017, ASEM a fost aleasă ca
universitate gazdă de către un student de la Universitatea de Știițe Aplicate din Hochschule
Dusseldorf, Germania – Milchin Ewgenij pentru un semestru (mobilitate individuală) la
specialitatea Finanțe și Bănci.
7 studenți, în vara 2017, vor beneficia de stagiu de practică în Italia - Programul Europa
3000:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muntean Ina, gr. T 151
Stașcu Corina, gr. T 151
Vrabie Sorin, gr. TAP 1 61
Odovenco Dan, gr. TAP 161
Saxonov Olga, gr. TAP 161
Leu Ecaterina, gr. T 152
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7. Didenco Valeria, gr. T 152
b) ,obilitate academică pentru cadre didactice și staff administrativ
Mobilitatea cadrelor didactice și a staff-ului administrativ este o oportunitate foarte bună
pentru aprofundarea și dobândirea unor competențe noi într-un mediu intercultural, dar și
acumularea de informații de specialitate. Contactul cu un nou mediu academic, cu profesorii și
colegii din universitățile-gazdă oferă posibilitatea schimbului de experiențe și identificarea unor
noi posibilități de colaborare.
Unul din programele care prevede mobilitate pentru cadre didactice și administrative este
Programul Erasmus+, care presupune atât predare, cât și formare. Detalii cu privire la acest tip
de mobilitate sunt prezentate în tabelul de mai jos .
Tabelul 57. Cadre didactice care au beneficiat de stagiu de predare și formare de la ASEM
în cadrul programului Erasmus+
Nr.
Nume, prenume
Tipul mobilității
Domeniul de predare/formare
Predare/formare
2016-2017
Academia Economiei Naţionale “D.A.Tenov”, Bulgaria
1. Ohrimenco Serghei
Formare
Business și administrare
Prof. Univ., Dr.Hab.
Université de Bretagne-Sud, Franța
2. Pârțachi Ion
Predare
Matematica, statistică
Prof. univ., dr.
3. Cara Elena
Predare
Economie
Prof. univ., dr
Mykolo Romerio University, Vilnius, Lituania
4. Delimarschi Boris
Predare
Business și administrare
Lector superior
Politehnica University Timisoara, Romania
5. Angela Secrieru
Predare
Finance, banking and insurance
Conf.univ., dr
6. Inga Gurschi
Formare
Education
Coordonator
Al. I. Cuza Univerisy of Iasi, Romania
7. Vadim Cojocaru
Predare
Business și administrare
Universitatea din Aalborg, Danemarca
8. Angela Solcan
Formare
Învățarea bazată pe probleme
dr., conf. univ
pentru Business și Administrare
9.

Lilia Covaș
dr., conf. univ.;

Formare

10.

Irina Dorogaia,
dr., conf. univ.;

Formare

11.

Ludmila Stihi, dr.,
conf.univ.

Formare

Învățarea bazată pe probleme
pentru Business și Administrare
Învățarea bazată pe probleme
pentru Business și Administrare
Învățarea bazată pe probleme
pentru Business și Administrare
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12.

13.

Sergiu Baciu
dr.hab., conf.univ.

Formare

University of Gloucestershire, Great Britain
Ala Cotelnic
Formare
Învățarea bazată pe probleme
Prof.Univ., Dr.Hab.,
pentru Business și Administrare

14.

Țurcanu Gheorghe,
dr., conf.univ

Formare

15.

Țimbaliuc Natalia,
lector superior

Formare

16.

Gaugaș Tatiana,
lector superior

Formare

17.

Zamaru Victor,
lector superior

Formare

18.

Rău Andrei,
dr., conf.univ.

Formare

19.

Erhan Lica,
dr., conf.univ.

Formare

20.

21.

22.

Învățarea bazată pe probleme
pentru Business și Administrare

Învățarea bazată pe probleme
pentru Business și Administrare
Învățarea bazată pe probleme
pentru Business și Administrare
Învățarea bazată pe probleme
pentru Business și Administrare
Învățarea bazată pe probleme
pentru Business și Administrare
Învățarea bazată pe probleme
pentru Business și Administrare
Învățarea bazată pe probleme
pentru Business și Administrare

Universitatea din Seigen, Germania
Formare
Pedagogie

Cepraga Lucia, dr.,
conf.univ.
Universitatea Universitatea Tehnică Regală din Stochholm/KTH din Suedia
Belostecinic Grigore,
Formare
Învățarea bazată pe probleme
prof.univ., dr.hab.,
pentru Business și Administrare
academician
Cotelnic Ala, prof.univ., Formare
Învățarea bazată pe probleme
dr.hab.
pentru Business și Administrare

Tabelul 58. Profesorii, care au beneficiat de alte burse pe parcursul anului:
1. Livandovschi
Roman

2. Coban Marina

Bursă de postUniversitatea Alexandru Ioan
doctorat Eugen
Cuza din Iaşi, România
Ionescu în cadrul
Agenţiei Universitare
a Francofoniei
(AUF)
Bursă de post
Polonia
doctorat în cadrul
Programului
Erasmus Mundus
EFFORT

02.05 -29.07.
17

1 ianuarie
2017 – 11
iunie 2017

Tot în cadrul acestui program, ASEM a fost universitate gazdă conform informației
prezentate în tabelul de mai jos:
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Tabelul 59. Cadre didactice din străinătate în mobilitate la ASEM
Nr.

1.
2.

3.
4.
5.

Nume, prenume

Tipul mobilității
Domeniul de predare
Predare/formare
2016-2017
Université de Bretagne-Sud, Franța
Predare
Matematică și Statistică Economică

Grama Ion
Profesor universitar
Vessier Sandra
Predare
Matematică și Statistică Economică
Profesor universitar
Universitatea Transilvania din Brașov, România
Lixăndroiu Radu
Predare
Tehnologii Informaționale
Universitatea din Granada, Spania
Virginia Fernández Pérez
Formare
Economie
Manuel Rios de Haro
Predare
Economie

c) stagii de documentare:
Stagiile de documentare sunt și ele privite drept oportunități de mobilitate pentru cadrele
didactice. În anul academic curent, 10 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, 1 cadru didactic de la ASEM a refuzat acest stagiu.
De acest stagiu au beneficiat:
Tabel 60. Stagii de documentare a profesorilor ASEM la ASE București
Nr.
Nume, prenume,
Catedra ASEM
Perioada
titlu ştiinţific
solicitată
Angela Baurciulu
Finanțe și asigurări
Martie
1.
Conf.univ.
Maia Pisaniuc
Relații Economice Internaționale
Martie
2.
Conf. univ., dr.
Ion Pârțachi
Matematică și Statistică Economică
Aprilie
3.
Prof.uni. dr.
Elena Cara
Teorie și politici economice
Aprilie
4.
Conf.univ., dr.
Angela Belobrov
Bănci și Activitate Bancară
Aprilie
5.
Conf. univ. dr.
Angela Bondarenco
Limbi Moderne Aplicate
Aprilie
6.
Lector universitar
Djulieta Rusu,
Limbi Moderne Aplicate
Mai
7.
Conf. univ., dr., Șef catedra
Irina Corduneanu
Limbi Moderne Aplicate
Mai
8.
Lector superior universitar
Larisa Dodu-Gugea
Relații Economice Internaționale
Iunie
9.
Conf.univ., dr.
Relații Economice Internaționale
Iunie
10. Trofimov Tatiana
Lector universitar
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12.4.Studenţi străini (nr. total, nr. buget/contract, ţară de origine)
În anul de studii 2016-2017 în ASEM și-au făcut studiile 46 de studenți – cetățeni străini.
Ţările de origine: Ucraina, Rusia, Azerbaidjan, Israel, Georgia, România, Turcia, SUA,
Cipru, Suedia, Olanda, Uzbekistan, Iordania, Germania, Italia, India.
Tabel 61. Numărul studenților străini după țara de origine și forma de studii
Numărul de studenţi
Cetăţenia
Licenţă
Masterat
Doctorat
TOTAL
buget/con
buget/con
buget/con
b/c
7/ 0
2/0
0
Ucraina
9
2/3
0/1
0
Rusia
6
0/5
0/1
0
Azerbaidjan
6
0/4
0/1
0/1
Turcia
6
0/1
0
0
Suedia
1
0/1
0
0
Cipru
1
0/1
0
0
Israel
1
0/3
0
0
SUA
3
0/0
0/1
0
Olanda
1
0/0
0/1
0
Uzbekistan
1
0/0
0
1/5
România
6
0
0
0/1
Iordania
1
0
0
0/1
Germania
1
0
0
0/1
Italia
1
0
0
0/1
India
1
0
0
0/1
Georgia
1
TOTAL b/c
9/18
2/5
1/11
TOTAL
27
7
12
46
Cei mai mulți dintre cetățenii străini- 27 persoane sau 58,7% își fac studiile la ciclul I.
licență, 15,2% - la ciclul II, masterat, 26,1% - la ciclul III, doctorat.
26% își fac studiile de la bugetul de stat, iar 74% prin contract cu achitarea taxei pentru
studii.

13. Activitatea economico-financiară
13.1.Planificarea şi utilizarea mijloacelor publice şi speciale
Bugetul ASEM pentru anul 2016 este compus din mijloacele financiare alocate de la
bugetul de stat pentru servicii educaţionale (în baza contractului de finanţare) şi veniturile proprii
ale instituţiei.
Alocaţiile bugetare pentru anul 2016 au constituit 47611,0 mii lei, compuse din
următoarele componente:
1. Servicii educaţionale pentru realizarea comenzii de stat de pregătirea cadrelor în sumă de
42314,3 mii lei, care includ:
 Pregătirea specialiştilor în Colegiul Naţional de Comerţ: 7150,9 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.
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 Pregătirea specialiştilor (ciclul compensator, I, licenţă): 28620,5 mii lei. Mijloacele alocate
au fost direcţionate pentru cheltuieli de personal, burse (inclusiv bursa Președintelui), și
pentru consumul de resurse energetice.
 Pregătirea masteranzilor (ciclul II masterat): 5576,8 mii lei. Mijloacele date la fel au fost
direcţionate pentru cheltuieli de personal, burse și pentru servicii comunale.
 Pregătirea cadrelor ştiinţifice (ciclul III doctorat): 966,1 mii.
2. Întreţinerea căminelor: 2574,3 mii lei.
3. Întreţinerea studenţilor şi elevilor cu statut de orfan şi cei aflaţi sub tutelă: 1451,1 mii lei.
4. Cercetări ştiinţifice: 1271,3 mii lei
Veniturile proprii ale instituţiei au fost planificate încasări de 69560,7 mii lei, din care au
fost încasate venituri în mărime de 72328,4 mii lei, ceea ce constituie o supra executare de circa
4%.
Aceste venituri au fost planificate, încasate şi utilizate din următoarele surse:
1. Pregătirea specialiştilor în Colegiul Naţional de Comerţ: venituri planificate 5888,5 mii lei,
încasate 6080,9 mii lei; cheltuieli planificate 6181,2 mii lei, valorificate 6205,4 mii lei
2. Pregătirea specialiştilor (ciclul 0, I licenţă, ciclul II masterat şi ciclul III doctorat): venituri
planificate 42006,0 mii lei, încasate 44604,6 mii lei; cheltuieli planificate 50357,7 mii lei,
valorificate 45530,2 mii lei.
3. Alte servicii contra plată (cursuri de scurtă durată, cantine, activităţi sportive, tipografie,
librării, etc.): venituri planificate 11726,3 mii lei, încasate 11599,6 mii lei; cheltuieli planificate
16371,0 mii lei, valorificate 16058,5 mii lei.
4. Întreţinerea căminelor: venituri planificate 3646,8 mii lei, încasate 3568,8 mii lei; cheltuieli
planificate 3646,8 mii lei, valorificate 3568,8 mii lei.
5. Arenda bunurilor proprietate publică: venituri planificate 2882,0 mii lei, încasate 3140,0 mii
lei; cheltuieli planificate 4553,1 mii lei, valorificate 3768,7 mii lei.
6. Donaţii şi sponsorizări: venituri planificate 3411,1 mii lei, încasate 3334,5 mii lei; cheltuieli
planificate 3165,9 mii lei, valorificate 4125,9 mii lei.
Planificarea şi utilizarea alocațiilor bugetare cît şi a veniturilor proprii a fost efectuată legal
şi regulamentar, conform actelor normative în vigoare.
13.2.Investiţii
Pe parcursul anului 2016, Academia de Studii Economice din Moldova a planificat şi
valorificat surse pentru construcția unui nou Complex sportiv în sumă de 10828,0 mii lei.
Totodată au fost valorificate mijloace bănești pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale,
reparații curente și capitale, achiziții de mobilier în sumă de 4076,2 mii lei.
Menționăm, că aceste surse au fost executate exclusiv din contul mijloacelor bănești
proprii.
13.3.Taxe de studii (metodologie de calculare, valoarea acestora)
Pentru anul universitar 2016-2017, taxele de studii în ASEM au fost stabilite prin Decizia
Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ASEM, în următoarele mărimi:
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Ciclul I, Licenţă:
Tabelul 62. Mărimea taxei pentru studii la ciclul I, licență
Domeniul de formare profesională

Nr.
Facultatea
d/o

/ specialitatea

Business şi administrare

Business şi
Administrarea
Afacerilor

2

Economie
Generală şi
Drept

Taxa pentru un an de studii,
lei
Învăţămînt cu Învăţământ
frecvenţă la
cu frecvenţă
zi
redusă
7800
3900

Marketing şi logistică
Merceologie şi comerţ
Turism
Achiziții

7800
6900
8600
6900

3900
3500
4300
3500

Managementul proprietății intelectuale

6900

3500

8100

4100

6900
8600
6500
6900
6900
6500

3500
4300
3300
3500
3500
3300

8600

4300

Tehnologia și managementul
alimentației publice
Economie generală
Drept
Administraţie publică
Științe ale comunicării
Managementul resurselor umane
Asistență socială

4

Relaţii
Economice
Internaţionale
Finanţe

Finanţe şi bănci

8600

4300

5

Contabilitate

Contabilitate

8600

4300

3

6

Cibernetică,
Statistică şi
Informatică
Economică

Economie mondială şi relaţii
economice internaţionale

Cibernetică şi informatică economică
Statistică şi previziune economică
Informatică
Informatica aplicata
Management informaţional
Tehnologii informaționale
Securitatea informațională

2. Ciclul II, Masterat:
Nr. Domeniul de formare profesională
d/o / specialitatea
1

Toate specialitățile

6600
6500
6600
6600
6600
6600
6600

3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300

Taxa anuală,
lei
9200
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3. Ciclul III, Doctorat:
Nr. Domeniul de formare profesională
d/o / specialitatea
1
Toate specialitățile

Taxa anuală,
lei
12800

4. Colegiul Național de Comerț:
Nr. Domeniul de formare profesională
d/o / specialitatea
1
Toate specialitățile

Taxa anuală,
lei
5800

Pînă în prezent nu există prevederi legale ce reglementează o metodologie de calculare a
taxelor de studii, de aceea fiecare instituţie individual îşi elaborează o metodologie. În ASEM
taxă de studii medie se calculează în baza cheltuielilor reale suportate.
14. Baza tehnico-materială – capacitatea instituțională
14.1. Spaţii pentru studii (m2/student)
Academia de Studii Economice din Moldova are baza materială proprie localizată
teritorial în centrul orașului Chișinău. Spaţiul universitar se compune din totalitatea construcţiilor
proprii, săli de curs şi seminar, laboratoare şi biblioteci, spaţii administrative şi sportive, precum
şi dotarea acestora.Spaţiul universitar cuprinde ansamblul edificiilor, aflate la dispoziţia
comunităţii universitare pentru desfăşurarea procesului de învăţământ şi de cercetare, a
activităţilor culturale şi sportive, precum şi pentru activităţile de administrare. În anul universitar
2016-2017 ASEM dipsunea de 6 blocuri de studii:A,B,C,D,E, F în cadrul cărora studenții au avut
ore de curs și seminar, un complex sportiv, în care studenții au ore de cultura fizică și se
antrenează în diverse secâii sportive. În anexa 28 se prezintă suprafețele utilizate pentru studii,
pe blocuri de studii. Astfel, suprafața totală pentru studii constituie 29226,7 m2. Astfel, în mediu
fiecărui student îi revine 2,6 m2săli pentru studii. Supafata blocului D nu este luaată în calcul,
deoarece este destinată elevilor de la Colegiul Național de Comerț al ASEM.
Sălile pentru curs și amfiteatre cu o suprafață mai mare de 50 m2 constituie 48 unități, iar
sălile pentru lecții practice și seminare - 100. De asemenea, studenții au posibilitatea de a face
studiile în 32 de laboratoare. Studenții de la specialitatea ” Tehnologia și managementul
alimentației publice” dispun de un laborator pentru pregătirea bucatelorm dotat cu cele mai
moderne utilaje, și un restaurant didactic.
Spaţiile de învăţământ proprii sunt dotate cu mobilier la standardele cerute de
învăţământul academic universitar. Menționăm, că spaţiul propriu acoperă nevoile în proporţie de
100% la învăţământul de zi, existând şi excedent de fond de timp săptămânal. Acoperirea nevoilor
didactice este de 100% cu spaţii proprii, pentru învăţământul frecvenţă redusă. Baza materială,
proprie în primul rând, modernă şi funcţională asigură suportul logistic necesar pentru un
învăţământ la standarde cerute în domeniu.
14.2. Biblioteca/mediateca (m2/cititor)
Înfiinţată în anul 1991, odată cu întemeierea Academiei de Studii Economice din
Moldova, Biblioteca Ştiinţifică tezaurizează în prezent un fond de peste 280 mii de volume.
Colecţiile de publicaţii – cărţi, reviste, ziare, seriale, teze de doctorat, publicaţii electronice etc.
Biblioteca este dotată cu 6 spaţii de informare şi cu Centrul Multimedia, capacitatea totală de
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primire fiind de 400 de locuri. Două săli de lectură ale Bibliotecii sunt numite în memoria lui
Paul Bran, primul rector şi Eugeniu Hrişcev, al doilea rector, care au contribuit la instituirea
Academiei de Studii Economice din Moldova, la dezvoltarea învăţământului economic în
Republica Moldova şi la dezvoltarea patrimoniului documentar al Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM.
Biblioteca ASEM întreţine relaţii de colaborare cu asemenea organisme internaţionale ca
Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană, cât şi cu 42 de parteneri din
ţară şi de peste hotare.
Biblioteca ASEM a obţinut statutul The World Bank Depository Library (Biblioteca
depozitară a Băncii Mondiale) în Republica Moldova. Conform Memorandumului de Acord,
Biblioteca ASEM tezaurizează publicaţiile Băncii Mondiale: cărţi, studii şi sinteze economice,
rapoarte, anuare şi date statistice etc. Informaţia despre 3300 de publicaţii este reflectată în
catalogul electronic al bibliotecii.
Organizarea Centrului European de Documentare (EUi) i-a conferit Bibliotecii o
componentă nouă, a extins accesul la informaţia europeană şi i-a oferit posibilitatea de a se
implica mai mult în satisfacerea cerinţelor utilizatorilor.
Biblioteca deţine poziţia de lider în Proiectul Consorţiul REM (Resurse Electronice
pentru Moldova). De asemenea, participă activ la proiecte naţionale şi internaţionale: Sistemul
Informaţional Integrat al Bibliotecilor din Moldova (SIBIMOL); Fondurile documentare de bază
(Agenţia Universitară a Francofoniei); Programul de disponibilizare a informaţiei ştiinţifice
pentru cercetători (INTAS-PERI); Proiectul „The East and Central Europe Journal Donation
Project”, Proiectul „Casa Cunoştinţelor de la Chişinău”; Proiectul Fundaţiei Nippon „100 Books
for Understanding Contemporary Japan” (100 de Cărţi pentru înţelegerea Japoniei
contemporane); Proiectul „Open Access to content in Moldovan Higher Economic Education”,
finanţat de Ambasada Norvegiei în România; Proiectul de mobilitate „Biblioteca Universităţii
din Bergen şi Biblioteca Ştiinţifică ASEM”, finanţat de Eurasia.
Biblioteca Ştiinţifică a ASEM a creat servicii şi facilităţi noi pentru utilizatori,
propunându-le catalogul electronic, baze de date (bibliografice, referative, full-text), servicii
Internet, servicii de livrare electronică a documentelor, de copiere şi scanare etc. Într-o variantă
îmbunătăţită, a fost relansată pagina Web www.lib.ase.md. Prin intermediul paginii Web a
bibliotecii, utilizatorii au acces la expoziţii virtuale şi alte resurse informaţionale educaţionale.
Informația referitor la suprafața bibliotecii pe un student, precum și suprafața mediatecii
pe un cititor este prezentată în tabel și constituie:
Tabelul 63. Suprafața pe un cititor

Biblioteca (m²/cititor)
Centrul Multimedia (m²/student)

Ciclul I
Licență
(zi)
0,2
0,1

Ciclul I
Licență
(fr)
0,2
0,1

Ciclul II
Master
0,4
0,2

CENTRUL MULTIMEDIA

La 23 septembrie 2004, a fost inaugurat Centrul MULTIMEDIA al Bibliotecii ASEM.
Misiunea:
 să pună la dispoziţia utilizatorilor cel mai amplu patrimoniu informativ şi cognitiv posibil;
 să ofere utilizatorilor accesul la reţelele şi suporturile pentru navigare pe Internet;
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să posede cel mai mare număr de staţii informaţionale multimedia, punându-le la dispoziţia
utilizatorilor;
 să atragă investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi a resurselor informaţionale;
 să difuzeze informaţii privind realizările ştiinţifice ale cercetătorilor din ASEM;
 să păstreze colecţiile de valoare deosebită prin crearea copiilor lor electronice şi asigurarea
accesului la distanţă.
Utilizatori. Grupul-ţintă: utilizatorii Bibliotecii ASEM (studenţi, masteranzi, doctoranzi, corpul
profesoral-didactic, specialişti din sfera financiară şi bancară, centrele de statistică şi oameni de
afaceri).
Facilităţi. Centrul Multimedia este integrat în Biblioteca Ştiinţifică ASEM, fiind situat în aripa
Blocului „B”, şi are un program de funcţionare între orele 8.00 şi 19.00 (şase zile pe săptămână),
capacitatea de primire fiind de 69 de locuri.









Utilizarea noilor tehnologii la Biblioteca Ştiinţifică ASEM
Dotare:
echipamente şi instalaţii aferente, mobilier şi dotări auxiliare;
server pentru stocarea bazelor de date, acces Intranet/Internet;
70 de calculatoare cu acces public;
2 scanere A4 cu software de recunoaştere optică;
2 imprimante;
proiector multimedia.
14.3. Spaţii de cazare (m2/persoană cazată)
Informația cu privire la spațiile de cazare ete prezentată în punctul 5.7. al prezentului
Raport.
Suprafața pe o persoană cazată constituie 9,82 m2, depășind suprafața minimă , prevăzută
în Hotărârea Guvernului nr. 74 din 25.01.2007 , care constituie 6 m² de spațiu locativ.
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14.4. Alte spaţii
ASEM nu dispune de alte spații.

15. Concluzii (formulate la nivel de instituţie)
15.1. Dificultăţi în activitatea instituţiei de învăţământ superior
Considerăm că activitatea ASEM în anul universitar 2016 - 2017, atât în plan metodicodidactic, cât şi ştiinţific, poate fi considerată ca satisfăcătoare, rămânând, totodată, unele rezerve,
printre cele mai importante menţionăm:
 Implementarea noului Regulament cu privire la normarea activității științifico-didactice
în ASEM.
 Frecvența scăzută la ore de către studenți și numărul mare de restanțieri după prima
susținere în ambele sesiuni.
 Dificultăți în plasarea studenților la practica de producție și de licență, precum și
efectuarea, în unele cazuri formală a acesteia;
 Necesitatea modernizării condițiilor de trai în căminele studențești (săli de agrement
moderne, mobilier ergonom, etc.);
 Efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală şi curentă în fiecare an;
15.2. Propuneri de soluţionare (cu indicarea nivelurilor de executare/decizie)
Nr. Dificultatea existentă
Propunere de soluționare
Responsabil
Implementarea
noului Crearea unei echipe de lucru și S.Baciu,
șef
1.
Regulament cu privire la găsirea modalității optime de DSDCMC
normarea
activității soluționare a problemei
științifico-didactice
în
ASEM
2.
Frecvența scăzută la ore Implicarea mai activă a Organelor Președintele
de către studenți și de autoguvernare studențească;
Senatului Studențesc;
numărul
mare
de Discutarea în continuu a problemei
restanțieri după prima la ședințele de catedră, Consiliul Șefii de catedră,
susținere
în ambele Facultății, Senatul ASEM în vederea Decani de facultăți.
sesiuni.
Primprorector
cu
găsirii soluțiilor.
activitate didactică
3.
Dificultăți în plasarea -consultarea permanentă cu beneficiarii Șefii catedrelor de
studenților la practica de (instituţiile de profil) a conţinutului profil;
producție și de licență, programelor practicii de producţie şi de Centrul de Ghidare în
precum și efectuarea, în masterat şi semnarea acordurilor de Carieră;
unele cazuri formală a colaborare;
-consultarea beneficiarilor, în cadrul
acesteia;
Primprorector
cu
practicii
de
producţie,
pentru
activitate
didactică
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
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lucru individual cu studenţii;

4.

5.

Necesitatea modernizării Efectuarea treptată a lucrărilor
condițiilor de trai în necesare, procurarea de mobilier
căminele studențești (săli
de agrement moderne,
mobilier ergonom, etc.);
Efectuarea lucrărilor de Efectuarea lucrărilor
reparaţie
capitală
şi
curentă în fiecare an

Prorector
probleme
Administrare
Gospodărire

cu
de
și

Prorector
probleme
Administrare
Gospodărire

cu
de
și

16. Rezumat privind rezultatele concrete înregistrate în anul universitar 2016-2017
1. În anul de studii 2016-2017 ASEM a realizat un şir de activităţi, care se
încadrează, în linii generale, în activităţile planificate.
2. 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;
3. Sistemul organelor de conducere ale Academiei de Studii Economice din Moldova
este format din Senat, consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională, consiliul
ştiinţific, consiliul facultăţii, consiliul de administraţie şi rectorul instituţiei. Toate
organele de conducere pe parcursul anului au activat conform planurilor stabilite,
discutând și soluționând probleme ce țin de atribuțiile fiecăruia. În anul de studii
2016-2017în ASEM au avut loc alegerile rectorului.
4. Structura organizatorică a ASEM este elaborată și aprobată de Senat și cuprinde:
facultăţi, catedre, institute, şcoala masterală, școli doctorale, centre şi laboratoare
de cercetare ştiinţifică, consilii, comisii, centre specializate, structuri consultative,
unități de prestare a serviciilor, centrul de calcul, unități de perfecționare a
cadrelor, bibliotecă, editură, tipografie, garaj, bază de odihnă. În ASEM procesul
de studii este organizat în cadrul 6 facultăți, 22 catedre.
5. ASEM pregăteşte specialişti la ciclul I, licență 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, pentru 22 programe de licență. Pe parcursul
anului de studii 2016-2017 ASEM a fost supusă procesului de acreditare de către
ANACIP la specialitățile de la ciclul I, licență din domeniul științe economice,
Turism, Tehnologia și managementul alimentației publice.
6. Programele de masterat oferite de ASEM se încadrează în 5 domenii generale de
studii și sunt prevăzute pentru un volum de 90 sau 120 credite de studii.
7. În cadrul ASEM studiile doctorale se efectuează în cadrul Școlii Doctorale ASEM
(specialități științifice din ramura științifică - științe economice, știința informației,
științe geoeconomice), și în cadrul Școlii 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
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Economice Europene ,,Constantin Stere”(specialități din ramura științifică – științe
juridice).
8. Academia de Studii Economice din Moldova oferă programe de studiu de formare
şi dezvoltare profesională continuă în strânsă legătură cu dinamica pieței de
muncă, pentru acumularea competențelor şi abilităților 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 competențe ori unități 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 total au fost instruiți pe
parcursul anului prin Centrele create 1195 persoane.
9. Conceptualizarea managerial-organizaţională şi strategică a instituţiei în domeniul
asigurării calității este reflectat în Declaraţia Rectorului privind politica ASEM în
domeniul calităţii prin care se menţionează ca scop: implementarea şi menţinerea
la nivelul întregii universități a unui sistem de management al calităţii, proiectat şi
documentat în conformitate cu prevederile standardului internaţional ISO
9001:2008, domeniul de aplicare al căruia este și prestarea de servicii
educaţionale.
10. În anul 2016-2017 în ASEM şi-au făcut studiile 6575 studenți, la ciclul I, licență,
inclusiv 3526 studenţi la învăţământul cu frecvenţă. Ponderea studenților la
învățământ cu frecvență scade din an în an. Pe specialităţi cei mai mulţi studenți
sunt la specialitatea Finanţe şi Bănci - 17,2%, fiind urmată de specialitatea
Contabilitate cu o pondere de 14,1%, de Business şi Administrare – 14,0%, Drept
– 13,7% din totalul studenților de la învățământul cu frecvență. Ponderea de bază
(71,6%) o reprezintă studenţii ce îşi fac studiile în bază de contract cu achitarea
taxei pentru studii. După caracteristica gen raportul este 37,4% la 62,6%, respectiv
pentru bărbaţi şi femei. Procentul de absolvire constituie pe ASEM 79,01%,
variind de la 75,6% pentru specialitatea ” Statistică și previziune economică” la
90,9% pentru specialitatea „Achiziții”. Reuşita pe ASEM, în mediu, constituie
90,8%. Cea mai joasă reuşită – 89,2% este la anul I, cea mai înaltă – 96,2% la anul
IV, deși am putea menționa, că diferența în ce privește reușita de studii pe ani este
nesemnificativă. În anul 2016-2017 și-au făcut studiile în ASEM 200 studenți din
raioanele de Est: 162 la învățământul cu frecvență și 38 la învățământul cu
frecvență redusă. Studenții de la învăţământul cu frecvenţă îşi fac studiile atât în
bază de contract cu achitarea taxei pentru studii (53,7,0%), cât şi de la bugetul de
stat (46,3%). La frecvența redusă toți studenții își fac studiile în bază de contract
cu achitarea taxei pentru studii. Numărul total de grupe academice la ciclul I,
licență constituie 245, din care 15,2% sunt cu predare în limba rusă, 7,3% - cu
predare în limba engleză, 1,2% cu predare în limba franceză. Ponderea cea mai
mare o constituie grupele cu predare în limba română – 76,3%. Numărul de
studenți ce își fac studiile la buget în grupele cu predare în limba rusă constituie
7,9%, în grupele cu predare în limba engleză – 10,0%, iar în grupele cu predare în
limba franceză – 1,9%.
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11. Organele de autoguvernare studențească sunt reprezentate în ASEM de Senatul
Studențesc al ASEM, care activează în baza Regulamentului Senatului Studențesc,
aprobat prin Decizia Senatului ASEM din 25.02.2015, de Comitetul Sindical al
Studenților și de Consiliile Studențești ale Facultăților. Pe parcursul anului
universitar de către organele studențești menționate au fost organizate mai multe
activități și implementate diverse proiecte în plan cultural, educațional și social.
12. Studenții ASEM de la toate facultățile pe parcursul anului au fost implicați în
diverse activități extracurriculare, organizate atât de studenți cât și de profesori și
se referă la partciparea studenților la diverse dezbateri, diferite mese rotunde,
concursuri, cum ar fi: Concursul studențesc ”Business Model@Start-up, Masa
rotundă privind Oportunitățile de mobilitatea academică pentru studenții ASEM în
cadrul Programului Erasmus + , concursul ”Накорми голодного студента – 4:
Кулинарная битва”, concursul „Miss ASEM 2017 - Viitoarea femeie de afaceri,
Masă rotundă „Rolul criminalisticii în consolidarea ordinii de drept” ș.a.
13. În anul de studii 2016-2017 în ASEM au activat 397 cadre didactice titulari şi
prin cumul extern. Din aceștia 350 sunt titulari (88,2%). Din cadrele didactice
titulare 63,7% deţin titluri ştiinţifice de doctor în ştiinţe sau doctor habilitat.
Cumularzii externi constituie 47 persoane sau 11,8%. Din ei 61,7% deţin titlu
ştiinţific. Pe parcursul anului de studiu 2016-2017 cadrele didactice au participat la
mai multe cursuri de formare, la diferite stagii în țară și peste hotare.
14.
Pe parcursul anului de studii 2016-2017 au fost susținute 2 teze de
doctor habilitat și 8 teze de doctor în științe;
15.
Pe parcursul anului universitar 2016-2017 au fost încheiate sau
prelungite acorduri cu următoarele universităţi:
 Universitatea Valahia din Târgoviște, România
 Odessa National Academy of Food Technologies, Ucraina
 Universitatea Dabrowa Gornicza, Polonia
 Molde University College-Specialized University in Logistics, Norvegia
 Academia Regală de Economie și Finanțe, Spania
 Austrian Economic Center, Austria.
16. Pe parcursul anului universitar 2016-17 prioritare în activitatea Centrul de Ghidare
în Carieră 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.
Au fost organizate acyivități în domeniul creării bazei de date a absolvenților 2017, au
fost organizate 3 târguri de joburi, training-uri, workshop-uri, întâlniri cu reprezentanții
companiilor, recepționarea și transmiterea către absolvenți și studenți a informației despre
locurile vacante, activități orientate către susținerea activității antreprenoriale a studenților
ASEM, ghidarea activității antreprenoriale a studenților în cadrul Incubatorului de afaceri al
ASEM.
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17. În ASEM își fac studiile 46 de studenți – cetățeni străini din Ucraina, Rusia,
Azerbaidjan, Israel, Georgia, România, Turcia, SUA, Cipru, Suedia, Olanda,
Uzbekistan, Iordania, Germania, Italia, India;
18. În perioada analizată 16 studenți și 22 cadre didactice au beneficiat de mobilitate
academică în diferite Universități din Europa, 2 cadre didactice au beneficiat de
burse post doctorat în Universități din Polonia și România. Tot odată, ASEM a fst
gazdă pentru mobilitatea unui student de la Universitatea de Știițe Aplicate din
Hochschule Dusseldorf, Germania și a 5 cadre didactice din Universitatea de
Bretagne-Sud, Franța, Universitatea Transilvania din Brașov, România și
Universitatea din Granada, Spania.
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ANEXE

ANEXA 1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ASEM

Nr. crt.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.

363.1 Business şi administrare
363.2 Achiziţii
363.3 Managementul proprietăţii intelectuale
363.5 Managementul resurselor umane
362.1 Marketing şi logistică
369.1 Merceologie şi comerţ
812.1 Turism
313.1 Administraţie publică
366.1 Economie generală
381.1 Drept
361.1 Contabilitate
364.1 Finanţe şi bănci
365.1 Economie mondială şi relaţii economice
internaţionale
367.1 Statistică şi previziune economică
368.1 Cibernetică şi informatică economică
444.3 Informatică aplicată
526.2 Tehnologii informaţionale
526.5 Securitate informaţională
541.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei
publice
TOTAL

331.1 Asistenţă socială

Codul, specialitatea

14
33
17
28
19
1178

25
980

17
111
24
51
25
28
127
169
250
101

17
88
14
36
17
24
101
160
156
71
14
22
18
43

140
24

II

158
16

I

1192

11
39
16
25
12
15

196
22
16
12
121
35
34
15
18
125
168
200
101

11

III

176

18

28

130

IV

Total studenţi
3526

39
94
51
124
12
77

494
62
16
46
320
73
121
57
70
483
497
606
273

11

Buget
1002

35
70
41
72
9
48

80
49
10
31
72
37
48
28
45
54
91
96
75

11

2524

4
24
10
52
3
29

414
13
6
15
248
36
73
29
25
429
406
510
198

Contract

Inclusiv

1317

16
59
40
103
8
20

225
23
4
7
141
19
30
8
16
271
49
198
80

Femei
2209

23
35
11
21
4
57

269
39
12
39
179
54
91
49
54
212
448
408
193

11

Total absolvenţi
1139

18

10
33
14
26

190
20
13
12
121
35
34
15
18
128
154
193
94

11

Absolvenţi
Inclusiv

359

12

9
23
9
15

41
13
9
9
32
19
8
11
12
10
40
44
32

11

Buget

Anul de studii
Bărbaţi

învăţământ cu frecvenţă

780

6

1
10
5
11

149
7
4
3
89
16
26
4
6
118
114
149
62

Contract

ANEXA 2. Contingentul de studenţi în anul de studii 2016-2017,

79,01

76,7

75,6
77,8
79,7
78,4

80,9
90,9
76,9
76,1
80,6
76,3
76,7
81,4
76,2
79,3
81,1
82,7
77,6

76,3

% abs. din nr.
admişi iniţial

Nr. crt.

11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

313.1 Administraţie publică
363.1 Business şi administrare
362.1 Marketing şi logistică
369.1 Merceologie şi comerţ
812.1 Turism
366.1 Economie generală
381.1 Drept
361.1 Contabilitate
364.1 Finanţe şi bănci
365.1 Economie mondială şi relaţii economice
internaţionale
368.1 Cibernetică şi informatică economică
444.2 Informatică
526.2 Tehnologii informaţionale
541.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei
publice
TOTAL

Codul, specialitatea

37
18
798

696

84
151
131
28

70
124
100
20

22
18
19

12
187
81
22
34

II

209
61
17
36

I

659

13

27

78
124
122
19

15
146
72
21
22

III

820

13

15

195
85
25
36
19
89
180
159
17

IV

76

13

63

V

Total studenţi
3049

42
22
55
76

27
737
299
85
128
19
384
579
512
84

3049

42
22
55
76

27
737
299
85
128
19
384
579
512
84

Contract

Buget

Inclusiv
Bărbaţi
1118

31
19
46
25

8
352
124
22
20
7
184
93
146
41

Femei
1931

11
3
9
51

19
385
175
63
108
12
200
486
366
43

731

12

14

195
77
24
31
17
60
145
146
10

Absolvenţi
Inclusiv
Buget

Anul de studii
Total absolvenţi

învăţământ cu frecvenţă redusă

731

12

14

195
77
24
31
17
60
145
146
10

Contract

ANEXA 3. Contingentul de studenţi în anul de studii 2016-2017,

81,7

76,0

100

79,6
78,2
76,6
78,4
78,9
76,5
88,9
87,4
78,5

% abs. din nr.
admişi iniţial

2

1

Nr. crt.

TOTAL

Cu
frecvenţă,
din ei la:
buget
contract
Frecvenţă
redusă,
din ei la:
buget
contract

Forma de învăţământ

7221
1676

696

696

3316

3316

317
663

980

1012
2893

3905

Nr. studenţilor la 01.10.
(fără conced. acad.)
Nr. studenţilor înmatriculaţi
în anul curent

4

2

2

1
1

2

Nr. studenţilor reveniţi din
conced. acad.

440

313

313

127

127

Nr. studenţilor restabiliţi la
studii

143

101

101

42

42

Nr. studenţilor transf. în
inter. instituţiei

59

33

33

26

26

-

-

-

-

-

365

230

230

1
134

135

325

154

154

10
161

171

Exmatriculaţi

-

-

-

-

-

459

231

231

228

228

18

3

3

8
7

15

1870

731

731

359
780

1139

6575

3049

3049

1002
2524

3526

ANEXA 4. Dinamica contingentului studenţilor în anul de studii 2016-2017

Nr. studenţilor transf. din
alte instituţii.
Transferaţi la alte
instituţii
Pentru nereuşită
academică
Din propria dorinţă
Pentru încălcarea
disciplinei
Pentru neachitarea
taxei de studii
Nr. studenţilor aflaţi în
concediu academic
Nr. absolvenţilor
Nr. total de studenţi la finele
anului (01.07.)

Anii de studii

Anul I
Anul II
Anul
3
III
Anul
4
IV
5 Anul V
TOTAL

Nr. crt.

1
2

7239 3920 3319 1020 6219 5613 877

79
997

10

79

79

79

274

1239

22

276

284

361
296

1305

14

219

346

340
386

1571

19

126

467

456
503

1463

11

101

439

410
502

448

3

30

121

139
155

FX:
3,01–
4,99

Reuşita / nereuşita academică (notele anuale)

216

11

72

62
71

90,8

96,2

96

90,5

89,2
89,7

6575

76

996

1851

1676
1976

6575

76

996

1851

1676
1976

Numărul
Reuşita
de studenţi
Promovaţi
(%)
la 01 iulie
F:
curent
1,0–3,0

ANEXA 5. Reuşita studenţilor pe ani de studii în anul de studii 2016-2017

A:
B:
C:
D:
E:
9,01–
8,01–9,0 7,01–8,0 6,01–7,0 5,0–6,0
10,0

1037 191 846 35 1002 906 131

Numărul de
studenţi la 01.10.

315

cu frecvenţă

2044 1301 743 347 1697 1069 807

Buget

109
289

Contract

1877 1102 775 317 1560 1670 207
2202 1326 876 321 1881 1889 313

frecvenţă
redusă

Limba de
instruire
română

Forma de
studii
rusă
de circulaţie
internaţională

5.

4.

3.

2.

1.

Nr.
crt.

Denumirea domeniului/specializarea „Business şi Administrare”
Media la admitere
Media la prima sesiune
Restanţe
Denumirea domeniului/specializarea „Achiziţii”
Media la admitere
Media la prima sesiune
Restanţe
Denumirea domeniului „Marketing şi Logistică”
Media la admitere
Media la prima sesiune
Restanţe
Denumirea domeniului „Merceologie şi Comerţ”
Media la admitere
Media la prima sesiune
Restanţe
Denumirea domeniului „Turism”
Media la admitere
Media la prima sesiune
Restanţe
Denumirea domeniului „Administraţie Publică”
Media la admitere
Media la prima sesiune
Restanţe

Indicatori de calitate a studiilor
(pe domenii de formare profesională)

7,51
7,50
9

7,76
6,93
22

7,25
7,75
7

8,76
7,95
1

9,32
7,97
4

8,19
7,88
2

9,66
7,77
9

9,29
8,00
1

7,34
7,75
1
7,74
7,28
44

9,55
7,38
6

7, 18
7,26
79

Baza admiterii
BAC
Colegiu

7,58
7,75
5

7,84
7,01
15

7,52
7,75
3

7,78
7,31
32

8,15
7,87
2

7,24
7,34
48

7,32
7,10
5

7,46
6,89
11

7,59
7,51
9

7,60
7,04
21

-

7,10
7,12
37

Forma de studii
Cu frecvenţă
frecvenţă redusă

ANEXA 6. Calitatea studiilor în anul de studii în anul 2016-2017

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

Denumirea domeniului „Economie Generală”
Media la admitere
Media la prima sesiune
Restanţe
Denumirea domeniului „Managementul resurselor umane”
Media la admitere
Media la prima sesiune
Restanţe
Denumirea domeniului „Drept”
Media la admitere
Media la prima sesiune
Restanţe
Denumirea domeniului „Contabilitate”
Media la admitere
Media la prima sesiune
Restanţe
Denumirea domeniului „Finanţe şi Bănci”
Media la admitere
Media la prima sesiune
Restanţe
Denumirea domeniului „Economie mondială şi relaţii economice internaţionale”
Media la admitere
Media la prima sesiune
Restanţe
Denumirea domeniului „Statistică şi Previziune Economică”
Media la admitere
Media la prima sesiune
Restanţe
7,55
8,84
3

7,60
8,01
26

7,72
8,02
77

7,99
7,66
70

7,38
7,88
44

7,56
7,27
1

7,84
8,03
4

-

9,33
8,25
3

9,66
8,46
7

9,64
8,02
2

9,00
8,07
9

7,76
7,53
-

9,22
8,38
2

7,55
8,84
3

7,87
8,09
18

7,88
8,08
45

8,08
7,84
35

7,76
7,94
22

7,66
7,27
1

7,97
8,03
6

-

7,30
7,89
11

7,52
7,92
39

7,37
7,36
37

7,08
7,12
31

-

-

16.

15.

14.

13.

Denumirea domeniului „Cibernetică şi Informatică Economică”
Media la admitere
Media la prima sesiune
Restanţe
Denumirea domeniului „Informatică aplicată”
Media la admitere
Media la prima sesiune
Restanţe
Denumirea domeniului „Tehnologii Informaţionale”
Media la admitere
Media la prima sesiune
Restanţe
Denumirea domeniului „Tehnologii şi Managementul Alimentaţiei Publice”
Media la admitere
Media la prima sesiune
Restanţe
7,38
7,00
7

7,45
7,29
16

7,61
7,65
4

7,28
7,63
3

8,39
7,70
-

8,93
7,87
4

8,84
7,87
-

9,57
7,96
1

7,63
7,25
1

7,57
7,43
11

7,98
7,79
2

7,99
7,77
4

7,58
6,95
6

7,02
6,89
9

6,81
6,93
2

-

II

II

I
I

II

III

III

III

I

I
I

II

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10
11

12

Anul de
Nr. crt.
studii

nu

nu

nu

nu

da

da

da

nu

nu

nu

nu

nu

Absolvent în
anul curent
(da / nu)

Balan Maxim

Baciu Ana
Ceban Maia

Spalatu Adrian

Vremere Marianna

Vetrogonova Diana

Gavriluţa Natalia

Chiseliov Igor

Drept

Drept
Drept

Drept

Turism

Marketing şi logistică

Business şi administrare

Marketing şi logistică

Business şi administrare
Business şi administrare

Business şi administrare

Jalbă Doina

Sturza Eugen
Cobzac Stanislav

Business şi administrare

Specialitatea

Spînu Galina

Numele, prenumele
studentului

Statutul
studentului
Acte care confirmă statutul indicat
(orfan/tutelă)
orfan
Certificat deces parintii DC-IV 1219120, DC-IV
1219131
orfan
Certificat deces parintii DC-IV 0718237, DC-IV
0718221
orfan
Certificat deces parintii DC-IV 1348236, DC-V 1113034
tutelă
Hotărârea Judecătoria s. Centru Chişinău din 13.12.2007
cu privire la instituirea tutelei
tutelă
Dispoziţia Primăria mun. Chişinău nr. 222 din
12.07.2013 cu privire la instituirea curatelei
tutelă
Decizia Preturii Sectorului Centru Chişinău nr. 10/3.1
din 29.10.1996 cu privire la instituirea tutelei
orfan
Dispoziţia Direcţiei protecţia drepturilor copilului
Chişinău nr. V-1026/14 din 23.07.2014 confirmă statutul
copil orfan
orfan
Dispoziţia Direcţiei protecţia drepturilor copilului
Chişinău s. Ciocana nr. V-163/14 din 21.07.2014
confirmă statutul copil orfan
orfan
Dispoziţia Direcţiei asistenţei sociale şi protecţia fam.
Teleneşti nr. 1020 din 25.07.2016 confirmă statutul copil
orfan
orfan
Certificat deces parintii DC-V 0081124, DC-IV 0571357
tutelă
Dispoziţia Primăria or. Străşeni nr. 81 din 07.05.2012 cu
privire la instituirea tutelei
tutelă
Decizia Consiliului or. Sângera nr. 5/5 din 14.11.2003 cu
privire la instituirea tutelei

ANEXA 7. Evidenţa studenţilor copiii rămaşi fără ocrotire părintească în anul de studii 2016-2017

II

III
III

IV

III

II
II

III

I

II
II

III

I

III

13

14
15

16

17

18
19

20

21

22
23

24

25

26

da

nu

da

nu

nu

nu

da

nu

nu

da

da

nu

da

nu

Sanin Denis

Cernei Ruslan

Struc Anastasia

Andrian Irina
Talmazan Corina

Palamari Didina

Cojucari Gabriela

Catîrău Mihaela
Secu Sabina

Volovei Elena

tutelă

Statistică şi previziune
economică
Statistică şi previziune
economică

orfan

tutelă

orfan
orfan

orfan

orfan

orfan
orfan

orfan

tutelă

orfan
orfan

orfan

Finanţe şi bănci

Finanţe şi bănci
Finanţe şi bănci

Finanţe şi bănci

Contabilitate

Economie mondială şi relaţii
economice internaţionale
Contabilitate
Contabilitate

Drept

Administraţie publică
Drept

Mîţăblândă Ionela
Perju Elena

Starodubţeva Elena

Drept

Cîrlan Ion

Certificat deces parintii DC-V 0312783, DC-IV 0506194
Adeverinţă Direcţia municipală Chişinău pentru
protecţia drepturilor copilului nr. 238/15 din 21.07.2015
confirmă statutul copil orfan, Certificat deces mama DCIV 0598686
Dispoziţia Direcţiei asistenţei sociale şi protecţia fam.
Ialoveni nr. 18 din 14.07.2014 confirmă statutul copil
orfan
Adeverinţă Direcţia municipală Chişinău pentru
protecţia drepturilor copiilor nr. P-250/16 din 19.08.2016
confirmă statutul copil orfan
Certificat deces parintii DC-V 0044488, DC-IV 0794372
Adeverinţă Direcţia economie, asistenţă socială şi prot.
fam. Ştefan Vodă din 23.07.2015 nr. 563 confirmă
statutul copil orfan, Certificat deces mama DC-IV
0972687
Avizul Direcţiei asistenţei sociale şi protecţia fam. nr.
615 din 15.05.2013 cu privire la instituirea tutelei
Dispoziţia Primăria mun. Chişinău nr. 39 din
29..01.2009 cu privire la instituirea curatelei
Adeverinţă Direcţia economie, asistenţă socială şi prot.
fam. Edineţ din 26.05.2013 confirmă statutul copil orfan

Certificat deces parintii DC-IV 0378257, DC-IV
0378772
Certificat deces mama solitară DC-IV 0514895
Certificat deces parintii DC-IV 0491915, DC-IV
0423281
Dispoziţia primăriei mun. Chişinău nr. 47 din
08.02.2010 cu privire la instituirea curatelei
Certificat deces parintii DC-V 0078887, DC-IV 0622572

II

II

II

II

II

III

III

III

III

III

III

IV

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Anul de
Nr. crt.
studii

nu

da

da

da

da

da

da

da

nu

nu

nu

nu

nu

Absolvent
în anul
curent
(da / nu)

Reniţa Mihai

Simion Iulian

Nastas Alina

Boldişor Ghenadie

Zmeu Vlada

Ţurcanu Drăgălina

Purice Maria

Guţu (Hîncu) Ana

Repida Pavel

Rotaru Tudor

Conduraru Dorina

Bejan Nicolae

Ursu Pavel

Numele, prenumele
studentului
accentuat/ afec. din
copilărie
accentuat/ afec. din
copilărie
accentuat/ afec. din
copilărie
accentuat/ afec. din
copilărie
sever / locomotor

Tipul de
dizabilitate/
diagnosticul

accentuat/ afec. din
copilărie
Marketing şi logistică
accentuat/ afec. din
copilărie
Achiziţii
accentuat/ afec. din
copilărie
Turism
accentuat/ afec.
generală
Merceologie şi comerţ
accentuat/ afec. din
copilărie
Merceologie şi comerţ
sever / afec.
congenitală
Tehnologia şi managementul
accentuat/ afec.
alimentaţiei publice
generală
Drept
sever / afec.
congenitală

Marketing şi logistică

Marketing şi logistică

Business şi administrare

Business şi administrare

Business şi administrare

Business şi administrare

Specialitatea

Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
218975
Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
260327
Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
219977
Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
231785
Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
169185
Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
161384
Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
180830
Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
163441
Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
135798
Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
193430
Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
144540
Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
231105
Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
262680

Acte confirmătoare

ANEXA 8. Evidenţa studenţilor cu grad de dezabilitate severă sau accentuată în anul de studii 2016-2017

II

II

III

III

III

III

I

III

III

III

I

II

II

II

II

II

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

nu

nu

nu

nu

nu

nu

da

da

da

nu

da

da

da

nu

nu

nu

Tarlapan Marcel

Hanganu Ludmila

Iunoseva Carolina

Iarovoi Stanislav

Andreicu Tatiana

Cepraga Gheorghe

Cernev Vitalie

Pleşca Renata

Golovco Cristina

Paladi Marcela

Morari Diana

Grincu Vasile

Cojocari Cristina

Mihalachi Mihaela

Gore Sorin

Dorogan Nicolae

Tehnologii informaţionale

Finanţe şi bănci

Finanţe şi bănci

Finanţe şi bănci

Finanţe şi bănci

Finanţe şi bănci

Contabilitate

Contabilitate

Contabilitate

Contabilitate

Economie generală

Economie generală

Administraţie publică

Drept

Drept

Drept

sever / afec. oculară Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
186020
accentuat/ afec. din Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
copilărie
133908
sever / afec.
Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
generală
091575
accentuat/ afec. Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
generală
083212
accentuat/ afec. din Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
copilărie
090615
accentuat/ afec. din Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
copilărie
090427
accentuat/ afec. din Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
copilărie
231409
accentuat / afec. Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă EM
congenitală
682078
accentuat / afec. Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
congenitală
045793
sever / afec. din Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă EM
copilărie
667908
accentuat/ afec. din Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
copilărie
163238
accentuat/ afec. din Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
copilărie
230716
sever / afec. din Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
copilărie
153438
accentuat/ afec. din Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
copilărie
202817
accentuat / afec. Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
congenitală
110282
accentuat/ afec. din Certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă CN
copilărie
157336

2

1

Nr.
crt.

TOTAL general

Învăţământ cu
frecvenţă
buget
contract
Învăţământ cu
frecvenţă redusă
buget
contract

Forma de învăţământ

25

16
9

25

Anul
compensator

64

41

12

12

8
8

11
18

29

Anul II

31
25

56

Anul I

54

6

6

16
32

48

Anul III

16

12

12

1
3

4

Anul IV

Anul V

Anul VI

200

38

38

75
87

162

Total

Contingentul de studenţi din raioanele de Est în anul de studii 2016-2017

ANEXA 9. Contingentul de studenţi din raioanele de Est în anul de studii 2016-2017

ANEXA 10. Expoziţie foto ”Studenţie la ASEM”, ed. a 2-a

ANEXA 11. Numărul de grupe(nr.studenţi) cu predare în altă limbă decât limba română
C I - Studii superioare de Licenţă
Nr. de grupe pe ani de studii

Limba de
instruire
rusă

I

II

III

IV

8

11

13

5

6

7
2

V

nr. de studenţi
VI

nr. de studenţi - an I

total

buget

contract

total

buget

contract

877

79

798

207

36

171

5

404

100

304

1

50

19

31

bulgară
găgăuză
engleză
franceză

ANEXA 12. Ziua mondiala a Turismului

ANEXA 13. Dezbateri: Angajat sau Antreprenor pentru o carieră de succes?

ANEXA 14. Oportunităţi de mobilitate academică

ANEXA 15. Cunoaşteţi neamul

ANEXA 16. Concurs culinar: Student Master chef 2017

ANEXA 17. Concurs studenţesc: Azi student, mâine antreprenor

ANEXA 18. Excursie la CRICOVA SA

ANEXA 19. Activităţi de voluntariat

115

260

891

Feminin

1

2 Masculin

TOTAL

350

235

631

Sexul

Nr.
crt.

1
2

224

1

90

134

Nr. total
de cadre Personal
angajate ştiinţifico- Cu titluri
Personal
ştiinţifico(titulari + didactic
ştiinţific
didactice
cumularzi)

Nr. de cadre prin cumul

1

1

-

4

0

4

4

0

4

488

121

367

47

23

24

-

-

-

28

16

12

19

7

12

Fără
Personal
titluri
ştiinţificoPersonal
Fără titluri
didactic
ştiinţifico- didacticCu titluri Personal didactice
Personal Cu titluri ştiinţificoauxiliar şi (inclusiv,
ştiinţifice didactic
ştiinţific ştiinţifice didactice şi
şi
alte categorii cu titluri
ştiinţifice
ştiinţifice de personal
ştiinţificodidactice)

Nr. de cadre titulare

ANEXA 20. Cadre didactice titulare şi prin cumul în anul de studii 2016-2017
(inclusiv persoane cu contract suspendat)

ANEXA 21. Spot anticorupţie

ANEXA 22. Jocurile balcanice la atletism

ANEXA 23. Proiectul Business Lab

ANEXA 24. Conferinţa internaţională Turism, patrimoniu, gastronomie

15.817.06.30A
Monitorizarea
competitivităţii Republicii Moldova în
context regional şi mondial şi direcţii de
ameliorare şi dezvoltare din perspectiva
implementării Acordului de asociere cu
Uniunea Europeană
16.00420.08.18A Evaluarea sustenabilităţii
sistemului naţional de pensii şi identificarea
soluţiilor de reformare în contextul
asigurării securităţii sociale şi economice a
Republicii Moldova.
15.817.06.31A Reconfigurarea sistemului
financiar din RM prin prisma criteriilor de
eficienţă în contextul Acordului de Asociere
între Uniunea Europeană şi Republica
Moldova
16.80013.16.06.24/Ro Evoluţii, tendinţe şi
factori de influenţă asupra procesului de
CDI în contextul globalizării şi creşterii
competitivităţii economice
TOTAL

Nr. de ordine a proiectului ştiinţific finanţat
de la bugetul de stat, codul proiectului şi
titlul proiectului

-

-

1

2

5

9

6

28

Aca
d.

1

total

16

2

4

5

4

Dr.

5

1

1

-

3

Dr.
hab

12

-

4

5

3

Conf
.
univ

6

1

2

-

3

Prof.
univ

Cu titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice

8

Nr. de
cercetăt
ori
proiecte

7

3

3

-

1

total

7

3

3

-

1

Drd
.

-

-

-

-

-

Master
anzi

-

-

-

-

-

Studenţi

Fără titluri ştiinţifice şi ştiinţificodidactice

4

1

3

-

-

≤ 35
ani

22

5

5

5

7

36 -62
ani

Vârstă

2

-

1

-

1

≥ 63
ani

18

4

7

3

4

M

2

2

2

4

F

10

Gen

ANEXA 25. Proiectele de cercetare ştiinţifică finanţate de la bugetul de stat şi nr. de cercetători în anul 2016-2017

ANEXA 26. Publicaţii ştiinţifice ale cadrelor didactice de la facultatea Business şi
Administrarea Afacerilor
Publicaţii ştiinţifice

Monografii
Capitole în monografii
1. BELOSTECINIC, Grigore. Edificarea economiei cunoaşterii prin educaţie: monogr. colectivă/
Grigore Belostecinic, Eugenia Feuraş; Acad. de Studii Economice a Moldovei. - Chişinău: ASEM,
2016. - 277 p. :il. - Bibliogr. în subsol. -ISBN 978-9975-75-785-0.
Articole ştiinţifice în reviste străine
1. SAVCIUC, Ox. RAILEAN, E. New Forms of Scientific Communication for Research
Intensification. Eastern European Journal of Regional Studies. 2016, vol. 2, nr. 1, pp. 83-90. ISSN
1857-436X
în reviste naţionale, categoria B
2. COTELNIC, Ala, NEGRUŢĂ, Ludmila, Auditul resurselor umane – parte componentă a
managementului resurselor umane ale organizaţiei, În: Economica, Chişinău: ASEM, nr. 1, martie
2017, pp. 7-19, ISSN 1810-9136
3. CRISTAFOVICI, P., REMESOVSCHI, N. „Cultura şi influenţa valorilor culturale asupra
comportamentului consumatorului”, (în curs de editare) Revista universitară a USM, nr. 2 (102),
2017
4. GAUGAS, Tatiana, Impactul dimensiunilor culturale asupra reacţiei consumatorilor. În: Studia
Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice), Chişinău, 2016, nr. 7(97), pp. 143148, ISSN 1857-2073
5. GAUGAS, Tatiana, Tendinţe şi particularităţile de dezvoltare a pieţei publicitare autohtone. În:
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice), Chişinău, 2017, nr. 10, ISSN
1857-2073, (în curs de editare)
6. LIVANDOVSCHI, Roman, Circulaţia turistică în Republica Moldova: evoluţie şi tendinţe În:
Economica, nr. 4, decembrie 2016, pp. 22-32, ISSN 1810-9136
7. PLATON, NICOLAE. Acţiuni strategice de dezvoltare durabilă a turismului în Republica
Moldova. În: Economie şi Sociologie. Chişinău: INCE, nr.4/ 2016, pp.50 – 59, 1.01 c.a. ISSN 18574130.
8. PLATON, NICOLAE. Importanţa biroului şi a centrelor de informare şi promovare turistică în
dezvoltarea turismului receptor. În: Economica. Chişinău: ASEM, nr. 1, martie 2017, pp. 37-51,
ISSN 1810-9136
9. TABUNŞCIC, Olga, Analiza pieţei de alimentaţie publică din municipiul Chişinău şi tendinţe
de dezvoltare. În: Economica, Chişinău: ASEM, nr. 1, martie 2017, pp. 52-64, ISSN 1810-9136
10. BÎRCĂ, ALIC, SERDUNI, SERGIU, Valenţe psihologice în proiectarea şi reproiectarea
posturilor de muncă, În: Economica. Chişinău: ASEM, nr.3 (97), Septembrie 2016, pp. 7 – 17,
ISSN 1810-9136
Teze ştiinţifice
1. ARMANOV, Stanislav. Conceptul de pregătire fizică profesional-aplicativă pentru studenţii de
profil economie generală şi drept. În: 25 economică în Republica Moldova: prin inovare şi
competitivitate spre progres economic: conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a
ASEM, 23-24 sept. 2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. 2, pp. 245 -252. ISBN 978-9975-75-835-2.

2. ARMANOV, Stanislav. Моделирование эффективности спортивных мероприятий» Кръгла маса с международно участие. În: Търговският и туристическият бизнес в условия
на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, 21 октомври 2016г.- Академично
издателство «Ценов»- Свищов, 2016. – Том II, с.67-71. ISBN 978-954-23-1151-5
3. BELOSTECINIC, Grigore, Creşterea competitivităţii economice ca prioritate naţională în
condiţiile globalizării/Culegere de articole ştiinţifice şi teze ale comunicărilor ştiinţifice prezentate
în cadrul Conferinţei Internaţionale „Creşterea economică sustenabilă în condiţiile contemporane”
( 8-9 noiembrie 2016). – Chişinău, Editura ASEM, 2017, p. 8-15.
4. BELOSTECINIC, Grigore, DUCA, Dragoş. Economia cunoaşterii ca sursă de creştere
sustenabilă. În: 25 economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres
economic: conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24 sept. 2016.
Chişinău: ASEM, 2016, vol. 1, pp. 8-10. ISBN 978-9975-75-837-6.
5. BILAŞ Ludmila, DOROGAIA Irina, Инновационный мненджмент как фактор привлечения
глобальных инвестиций, În: Conferinţa ştiinţifică internaţională ”Rolul investiţiilor în
dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare” Facultatea Finante, Catedra
Investiţii şi Pieţe de Capital. 0,1 c.a.
6. BILAŞ, Ludmila, MASADEH, Adeep., Лидерство и командообразование как факторы
высокорезультативных организаций в условиях динамичных изменений, În: 25 economică în
Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. şt. intern.
consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24 sept. 2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. I,
pp. 232-238, , ISBN 978-9975-75-837-6;
7. BULICAN, Adrian, PLATON, Nicolae. Accesibilitatea persoanelor cu dezabilităţi la unităţile
de cazare din Republica Moldova. În: 25 economică în Republica Moldova: prin inovare şi
competitivitate spre progres economic: conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a
ASEM, 23-24 sept. 2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. I, p. 282-287. ISBN 978-9975-75-837-6
8. CALMÂŞ, V. Calitatea igienică a crenvurştilor comercializaţi pe piaţa de consum a mun.
Chişinău. În: 25 economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres
economic: conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24 sept. 2016.
Chişinău, ASEM, 2016.
9. CARTAVIH, Tatiana, SOLOMATIN, Ala. Отношения “компания служащий” в системе
маркетинга взаимодействия. În: Creşterea economică sustenabilă în condţtiile globalizării: conf.
intern. şt.-practică consacrata celei de-a XXV-a aniversri a ASEM, ( 8-9 noiembrie 2016). –
Cişinău, Editura ASEM, 2017, p. 324-327.
10. CARTAVIH, Tatiana, TURCAN, Natalia. Исследование отношений с клиентами в
розничной торговле. În.: 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi
competitivitate spre progres economic: conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a
ASEM, 23-24 sept. 2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. 2, pp. 231-234. ISBN 978-9975-75-835-2.
11. CERNAVCA, M. Managementul sortimentului maşinilor de spălat vase comercializate pe
piaţa de consum a RM. În: Turismul şi dezvoltarea societăţii. Conferinţa ştiinţifică internaţională
din 23 septembrie 2016, Chişinău, USEM, 2016
12. CERNAVCA, M. Managementul sortimentului mobilei autohtone comercializate pe piaţa de
consum a RM. În: 25 economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre
progres economic: conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24 sept.
2016. Chişinău, ASEM, 2016, vol. I, p. 343-345. ISBN 978-9975-75-837-6
13. COTELNIC, A. Seeking solutions to enhancing competitiveness of Moldovan
Universities:implementation of problem-based learning. În: International Conference When
students take the lead: enhancing quality and relevance of higher education through innovation in
student-centred problem-based active learning, Universitatea Tehnică din Moldova, Chisinau, 2728
October,
2016.
Disponibil
on-line:
http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/track_1_Cotelnic.pdf
14. COTELNIC, Ala, Motivaţia în muncă în organizaţiile autohtone, cauză generatoare de
conflicte, În: 25 economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres

economic: conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24 sept. 2016.
Chişinău: ASEM, 2016, vol. I, pp. 238-243, ISBN 978-9975-75-834-5.
15. COVAŞ, L. PBL and the organizational culture in the educational institutions. În: International
Conference When students take the lead: enhancing quality and relevance of higher education
through innovation in student-centred problem-based active learning, Universitatea Tehnică din
Moldova,
Chisinau,
27-28
October,
2016.
Disponibil
on-line:
http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/track_2_Covas.pdf
16. DOROGAIA, I. Changing the higher education paradigm in Moldova: the steady necessity in
today’s world. În: International Conference When students take the lead: enhancing quality and
relevance of higher education through innovation in student-centred problem-based active
learning, Universitatea Tehnică din Moldova, Chisinau, 27-28 October, 2016. Disponibil on-line:
http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/track_1_Dorogaia.pdf
17. DOROGAIA, Irina, Особенности управления внутренними рисками при реализации
инновационной деятельности предприятия”, În: 25 economică în Republica Moldova: prin
inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a
aniversări a ASEM, 23-24 sept. 2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. I, pp. 215-219, ISBN 978-997575-837-6.
18. FEDORCIUCOVA, S. Situaţia actuală a industriei şi comerţului cu produse lactate în RM. 25
economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. şt.
intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24 sept. 2016. Chişinău: ASEM, 2016,
vol. I, pp. 322-328, ISBN 978-9975-75-837-6
19. FEDORCIUCOVA, S. Vinificaţia Moldovei ca element prioritar pentru dezvoltarea turismului.
În: Turismul şi dezvoltarea societăţii. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 23 septembrie 2016,
Chişinău, USEM, 2016
20. GALANTON, Natalia, Relevanta achiziţiilor in activitatea unităţilor economice, p.252, În: 25
economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. şt.
intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24 sept. 2016. Chişinău: ASEM, 2016,
vol. I, pp. – . – ISBN 978-9975-75-834-5.
21. GAUGAS, Tatiana. Abordări teoretice ale utilizării tacticilor de şoc în contextul reclamei
comerciale. În: 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi
competitivitate spre progres economic: conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a
ASEM, 23-24 sept. 2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. 2, pp. 234-238 ISBN 978-9975-75-835-2.
22. GROSU, C. Compoziţia chimică a şrotului de nuci Juglans regia l. În: Cercetări Ştiinţifice
Chimie şi Inginerie Chimică, Biotehnologii, Industrie Alimentară 2016, 17 (1), pp. 102 – 106
Scientific Study & Research.Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry.
ISSN 1582-540X.
23. GUŞUVATI, Aliona, Sisteme de risc management în mediu – instrument de creştere a
activităţilor de mediu în cadrul companiilor autohtone. În: 25 economică în Republica Moldova:
prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a
aniversări a ASEM, 23-24 sept. 2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. I, pp. 219-223, ISBN 978-997575-837-6.
24. IORDACHE Silvia., Antreprenoriat social - element cheie în dezvoltarea economiei naţionale.
În: 25 economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic:
conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24 sept. 2016. Chişinău:
ASEM, 2016, vol. I, pp. 257-259, ISBN 978-9975-75-837-6.
25. LANDOY, A., GHINCULOV, S., REPANOVICI, A., CHERADI, N., RAILEAN, E.,
NICUŢĂ, I. Raport privind rezultatele sondajului „Studierea necesităţilor profesionale ale
bibliotecarilor universitari”. In: Revista ABRM. 2016, nr.1, p. 27-33. ISSN 1857-4890.
26. LIVANDOVSCHI, Roman, Circulaţia turistică – factor de dezvoltare, prosperitate şi progres
socio-economic. În: 25 economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre
progres economic: conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24 sept.
2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. I, p. 287-290. ISBN 978-9975-75-837-6

27. MELNIC, Igor, GOLOVCO, Vasile. Abordări moderne în planificarea strategică de marketing.
În: 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre
progres economic: conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24 sept.
2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. 2, pp. 223-225. ISBN 978-9975-75-835-2.
28. MITNIŢCAIA, Lidia. Кросс - культурные аспекты современного маркетинга. În: 25 de ani
de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres
economic: conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24 sept. 2016.
Chişinău: ASEM, 2016, vol. 2, pp. 228-231 ISBN 978-9975-75-835-2.
29. PARFENTIEV, Ala, Корпоративная культура-ключевой фактор успешного бизнеса. În: 25
economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. şt.
intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24 sept. 2016. Chişinău: ASEM, 2016,
vol. I, pp. 259-262. ISBN 978-9975-75-834-5.
30. PARFENTIEV, Ala, Культура предпринимательства как фактор экономического роста.
În: Culegere de articole şt-ce şi teze ale comunicărilor şt-ce în cadrul Conf. internaţ. "Creşterea
economică sustenabilă în condiţiile contemporane"(8-9 noiembrie 2016) - Ch.: ASEM, 2017 - p.9098. ISBN 978-9975-75-849-9.
31. PLATON, NICOLAE. The role of the Academy of Economic Studies of Moldova in
preparation and further education for Republic of Moldova`s tourism industry. În: International
Scientific Conference „Economic welfare through knowledge sharing”, (Cheapter I). November
9th-10th 2016. Edition: «Академично издателство Ценов», 2016, Svishtov, Bulgaria, on page 228
– to 235, 0,40 sheets author, ISBN 978-954-23-1185-0.
32. PLATON, NICOLAE. Республики Молдова в Глобальном экономическом туристическом
пространстве. În: Сборник докладов с международной научной конференции «Украина –
Болгария – Европейский Союз: Современное состояние и перспективы». Том 2. – Варна:
Издательство «Наука и экономика», 2016, стр.91-96, 0,39 п.с., ISBN 978-954-21-0603-6.
33. POPESCU, C., RISTEA, A., ŞTEFAN, L., STEGĂROIU, C. I., DUICĂ, A., BELOSTECINIC,
Grigore. Principii generale de conduită în activitatea de cercetare ştiinţifică. În: 25 de ani de
reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic:
conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24 sept. 2016. Chişinău:
ASEM, 2016, vol. 1, pp. 10-12. ISBN 978-9975-75-837-6.
34. RAILEAN, Elena. Маркетинг взаимоотношений – новый подход в организации работы
библиотеки. In: Conferinţa Ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin
cercetare şi inovare”, 28-29 septembrie 2016. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe sociumanistice.
Chişinău: CEP USM, 2016. vol. 1., p. 304-307. ISBN 978-9975-71-813-4.
35. RAISCHI, N. Securitatea consumului – nouă paradigmă a merceologiei în economia bazată pe
cunoaştere. În: 25 economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres
economic: conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24 sept. 2016.
Chişinău: ASEM, 2016, vol. I, pp. 311-313, ISBN 978-9975-75-837-6
36. RAISCHI, N. Creşterea economică a comerţului interior în contextul schimbărilor
reglementărilor legislative. În: Creşterea economică sustenabilă în condiţiile globalizării: conf. şt.
intern., 7-8 noiem. 2016. Ch.: ASEM, 2016, pp. 161-163, ISBN 978-9975-75-773-3
37. REMEŞOVSCHI, Natalia, CRISTAFOVICI, Profira. Formularea politicilor de marketing în
servicii în corelare cu comportamentul consumatorului. În: 25 de ani de reformă economică în
Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. şt. intern.
consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24 sept. 2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. 2,
pp. 238-245 ISBN 978-9975-75-835-2.
38. ROTARU, Olesea. Piaţa imobiliară - fundament pentru implementarea deciziilor de marketing.
În: 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre
progres economic: conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24 sept.
2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. 2, pp. 252-258 ISBN 978-9975-75-835-2.
39. RUSU, Livia. Aspecte ale managementului resurselor balneare. În: 25 economică în Republica
Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. şt. intern. consacrată celei

de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24 sept. 2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. I, p. 291-295. ISBN
978-9975-75-837-6
40. SAHARNEAN, Liliana, Evaluarea imaginii întreprinderii: metodologii aplicate. În: Conferinţa
Ştiinţifică Internaţională, “Performanţe într-o economie competitivă”, a IV ediţie. – Chişinău,
Institutul Internaţional de Management ”IMI-NOVA”, 12-13 mai 2017 (În curs de editare)
41. SAHARNEAN, Liliana. Marketingul Cercetării - Dezvoltării şi Inovării: locul creaţiei în
circuitul de inovaţii. În: 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi
competitivitate spre progres economic: conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a
ASEM, 23-24 sept. 2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. 2, pp. 262-269 ISBN 978-9975-75-835-2.
42. SANDULACHI, Veronica, Practica Uniunii Europene privind antreprenoriatul social. : 25
economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. şt.
intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24 sept. 2016. Chişinău: ASEM, 2016,
vol. I, pp. 223-227, ISBN 978-9975-75-837-6.
43. SAVCIUC, Oxana, TIMOTIN, Alina. Aplicarea marketingului social în domeniul sănătăţii
publice. În: 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate
spre progres economic: conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23–24
sept. 2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. 2, pp. 217-223. ISBN 978-9975-75-835-2.
44. SAVGA, Larisa, SAVGA, Ghenadie, SITNICENCO, Viorica, Proiectarea strategiei de
dezvoltare a cooperativelor de consum prin prisma practicilor europene, În: 25 economică în
Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. şt. intern.
consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24 sept. 2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. I,
p. 262-268. ISBN 978-9975-75-837-6
45. SÂRBU, I. Managementul activităţii economice în condiţiile economiei de piaţă. În: Conferinţa
internaţională ştiinţifico-practică ediţia a XI-a, INCE, Chişinău, 13-14 octombrie 2016.
46. SOLCAN, A. Problem Based Learning in entrepreneurship education: opportunities and
challenges. În: International Conference When students take the lead: enhancing quality and
relevance of higher education through innovation in student-centred problem-based active
learning, Universitatea Tehnică din Moldova, Chisinau, 27-28 October, 2016. Disponibil on-line:
http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/track_2_Solcan.pdf
47. STIHI, L. Boosting the relationship between enterprises and universities – important
stakeholders in the educational process. În: International Conference When students take the lead:
enhancing quality and relevance of higher education through innovation in student-centred
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48. ŞIŞCAN, Ecaterina. Rolul studierii comportamentului consumatorului în luarea deciziilor de
marketing a instituţiei de învăţământ superior. În: Integrare prin cercetare şi inovare: conf. şt. naţ.
cu participare intern., 28–29 sept. 2016. Chişinău: USM, 2016, pp. 301-304. ISBN 978-9975-71813-4.
49. ŞIŞCAN, Ecaterina. Situaţia actuală şi tendinţe de dezvoltare a pieţei serviciilor de învăţământ
superior din Republica Moldova. În: 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin
inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a
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51. TABUNŞCIC, O. Evoluţia şi tendinţe de dezvoltare a alimentaţiei publice în Republica
Moldova. În: 25 economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres
economic: conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24 sept. 2016.
Chişinău: ASEM, 2016, vol. I, pp. 316-322, ISBN 978-9975-75-837-6

–

52. TIMBALIUC, N. Emotional Intelligence and team effectiveness. În: International Conference
When students take the lead: enhancing quality and relevance of higher education through
innovation in student-centred problem-based active learning, Universitatea Tehnică din Moldova,
Chisinau,
27-28
October,
2016.
Disponibil
on-line:
http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/track_3_Timbaliuc.pdf
53. TIMBALIUC, Natalia. Inteligenta emoţionala la locul de munca. În: 25 economică în
Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: conf. şt. intern.
consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24 sept. 2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. I,
pp. 253, ISBN 978-9975-75837-6.
54. TURCOV, Elena, MAXIM, Vasile, FURCULIŢĂ, Igor. Turismul mondial ca fenomen
complex economic şi social. În: 25 economică în Republica Moldova: prin inovare şi
competitivitate spre progres economic: conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a
ASEM, 23-24 sept. 2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. I, p. 295-302. ISBN 978-9975-75-837-6
55. ZGHEREA, Georgeta. Основные направления конжойнт анализа в сфере современного
бизнеса. În: 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate
spre progres economic: conf. şt. intern. consacrată celei de-a XXV-a aniversări a ASEM, 23-24
sept. 2016. Chişinău: ASEM, 2016, vol. 2, pp. 226-227 ISBN 978-9975-75-835-2.
Materiale metodico - didactice
1. BELOSTECINIC, Gr., MELNIC, I., MITNIŢCAIA, L., SAHARNEANU, L. Programa
analitică la disciplina „Marketing I (general şi business to business) şi Marketing II (general şi
business to business)”. – Chişinău: ASEM, 2017, - 98p.
2.
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*** Mostre de maşini, echipamente, dispozitive funcţionale elaborate în perioada evaluată, softuri elaborate şi implementate, metode noi documentate,
materiale noi documentate, substanţe noi documentate, procese noi documentate, Hibrizi creaţi, soiuri create, recomandări ştiinţifico-practice
documenta

57

** Cereri de brevetare înaintate la AGEPI, cereri înaintate la Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de plante etc.

42

în

Impact socio-economic

* Brevete obţinute, adeverinţe de soi, documentaţie, tehnologii, regulamente tehnice, standarde înregistrate etc.
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Rezultate ştiinţifice la nivel Naţional

obţinute

ANEXA 27. Informaţie cu privire la rezultatele generale ale cercetărilor ştiinţifice în cadrul instituţiilor
de învăţămînt superior pentru anul 2016-2017

Rezultate ştiinţifice la nivel internaţional

Monografii
publicate
în
străinătate
Capitole in monografii şi
rapoarte la invitaţie în culegerile
de lucrări la conferinţele
Articole în reviste internaţionale
Articole în culegeri internaţionale
şi publicaţii electronice
Brevete internaţionale
Medalii obţinute la expoziţii şi
saloane internaţionale
Diplome obţinute la expoziţiile
internaţionale
Premii şi alte distincţii de
apreciere
a
rezultatelor
Monografie
Articole în reviste de categoria
AB
Articole în reviste de categoria C
şi alte reviste
Articole în culegeri
Alte publicaţii ştiinţifice şi cele
electronice
Medalii obţinute la expoziţii şi
saloane naţionale
Diplome obţinute la expoziţii
naţionale
Premii naţionale
perioada evaluată

Alte distincţii de apreciere a
rezultatelor cercetărilor ştiinţifice
Manuale pentru învăţămîntul
universitar şi preuniversitar
Lucrări metodice, note de curs
etc
Articole şi cărţi de popularizare a
ştiinţei
Manifestări ştiinţifice organizate
Brevete obţinute etc*
Cereri de brevetare **
Aplicarea Brevetelor, Metode şi
procedee noi documentate etc.
***

Suprafaţa totală pentru studii
7 (m²)

6 Centrul Multimedia (m²)

5 Biblioteca (m²)

Săli pentru Curs (50 m² şi
2
mai mari)
Săli pentru Seminare (pînă
3
la 50 m²)
Laboratoare, săli
4
calculatoare (m²)

1 Suprafaţa totală bloc (m²)

596,3
170,8

17
5

1888

1120,9

15

8440,3

Blocul ”A”
suprafaţa
numărul
(m²)

18

32

5

1963,6

318

228,2

664,6

964,9

334,1

12004,7

Blocul ”B”
suprafaţa
numărul
(m²)

6

30

14

2504,5

220,4

1034

1250,1

7932,9

3

1

4

462,2

152,4

29

280,8

848,8

Blocul ”C”
Blocul ”E”
suprafaţa
suprafaţa
numărul
numărul
(m²)
(m²)

20

10

1924,2

319,8

909

1015,2

7117,6

Blocul ”F”
suprafaţa
numărul
(m²)

6818,3

318

548

1208,2

2624,2

2985,9

29226,7

TOTAL
ASEM

ANEXA 28. Suprafeţe utilizate pentru studii în cadrul ASEM

ANEXA 29 Lista publicaţiilor ştiinţifice a profesorilor de la facultatea Contabilitate
Articole în reviste indexate în BDI:
1. GRIGOROI, L., IACHIMOVSCHI, A. Aspecte moderne privind racordarea activităţii de audit
financiar din Republica Moldova la bunele practici internaţionale. În: Practici de Audit
[online].
2016,
nr.
3
(19),
Bucureşti.
ISSN
2284-6689.
Disponibil:
http://cafr.ro/sectiune.php?id=1351
2. GRIGOROI, L. LAZARI, L., Tratamentul contabil al combinărilor de entităţi conform IFRS 3,
În: Revista Practici de Audit nr. 4 (20)/2016, pag. 23-35, Bucureşti
https://cafr.ro/sectiune.php?id=1369
3. POPOVICI, A. Accounting Issues Regarding Temporary Constructions and Provisional
Devices. Scientific Bulletin of the Uzhhorod University, Series Economics. 2016, vol. 2, issue
1(47),
391-395.
ISSN
2409-6857.
http://www.visnykekon.uzhnu.edu.ua/index.php/en/bulletins?layout=edit&id=35
4. ŢURCANU, V., GOLOCIALOVA, I. Adevărul contabil şi asigurarea acestuia la entităţile din
Republica Moldova. Revista Audit Financiar [online]. 2016, anul XIV, nr. 7(139)/2016, 713 –
725.
ISSN
1583-5812;
ISSN
on-line
1844-8801.
Disponibil:
http://revista.cafr.ro/RevistaDetalii_RO?Cod=1070
5. ŢURCANU, V., GOLOCIALOVA, I. Некоторые особенности бухгалтерского учета
cубсидий в контексте МСФО и НСБУ Республики Молдова. Вестник Житомирского
государственного технологического университета. Серия: Экономические науки. 2016,
№ 2(76), 40-50. ISSN 1728-4236. http://vtn.ztu.edu.ua/
Articole în reviste neindexate în BDI:
1. MELNIC, G., LÎSÎII, A. Particularităţile impozitării şi contabilităţii în organizaţiile
necomerciale. Revista de studii interdisciplinare C. Stere: economie, ecologie şi sociologie.
2016, an 3, nr.2(10) 97-103. ISSN 2457-5550.
2. MELNIC, G., LÎSÎII, A. Problemele proiectului Pare 1+1 şi condiţiile soluţionării acestora.
Revista de studii interdisciplinare C. Stere: economie, ecologie şi sociologie. 2016, an 3, nr.2
(10) 103-107. ISSN 2457-5550.
3. POPOVICI, A., CURAGĂU, N. Cadrul juridic şi fiscal al grupurilor de entităţi. Revista de
studii interdisciplinare C. Stere: economie, ecologie şi sociologie. 2016, nr. 2 (10), 27-34. ISSN
2457-5550.
4. ZLATINA, N. Operaţiuni specifice aferente contractului de leasing şi unele aspecte contabile.
Revista de studii interdisciplinare C. Stere. 2016, an 3, nr. 2 (10), 39-43. ISSN 2457-5550.
Articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS
1. ŢURCANU, V., GOLOCIALOVA, I. Роль оценки для получения достоверной
информации в финансовой отчетности. Вестник профессиональных бухгалтеров [online].
Москва, 2016, № 1, 35- 44. ISSN 2308-9407. Disponibil: https://www.ipbr.org/vestnik/
2. DRAGOMIR, N. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи: состав,
признание и оценка. Studia universitatis Moldaviae, nr. 2 (92), 2016, Chişinău, p. 112 – 116,
Categoria B, ISSN 1857- 2073 http://studiamsu.eu/
3. GRAUR, A. Planificarea fiscală: instrument de optimizare a datoriilor faţă de buget. În:
Economica: Chişinău: ASEM, An. XXV, nr.1 (99), martie 2017 - P. 102-122. - Bibliogr.: p.
122 - Categoria B, ISSN 1810-9136 http://ase.md/ro/publicatii/revista-economica.html

Articole publicate în alte reviste naţionale
1. КУШМЭУНСЭ, Родика, КУРАГЭУ, Наталья. Документальное оформление
представительских расходов и их отражение в бухгалтерском и налоговом учете.
Monitorul
fiscal
din
15.05.2017,
ISSN:
1857-3991,
0,49
c.a.
https://monitorul.fisc.md/practice_accounts/dokumentalnoe-oformlenie-predstavitelskihrashodov-i-ih-otrazhenie-v-buhgalterskom-i-nalogovom-uchete.html
2. LAPIŢKAIA, L., Некоторые особенности отражения в учете валютных разниц. În
Monitorul fiscal FISC.md, Chişinău, noiembrie 2016 nr.5(33). p.75-81.ISBN 9-771857399111.
3. LAPIŢKAIA, L., Особенности налогообложения в бухгалтерском учете резидентов
информационно-технологических парков.În Monitorul fiscal FISC.md, Chişinău, aprilie
2017 nr.2 (36). p.93-96.ISBN 9-771857-399111.
4. LAPIŢKAIA, L., Особенности отражения в учете подоходного налога, удержанного у
источника выплаты в соответствии со статьей 90 НК În Monitorul fiscal FISC.md,
Chişinău, aprilie 2017 nr.3(37). p.93-96.ISBN 9-771857-399111.
5.
MANOLI, Mihail. Impozitele pe bunurile imobiliare au un rol insuficient în finanţarea
publică locală. Bugete fără secrete,nr. decembrie 2016, pag.6-9 (www.localbudgets.viitorul.org
6. ZLATINA, N., CIREŞ, E. Практические аспекты суммового метода учета товаров в
розничной торговле. Contabilitate şi audit. 2016, nr. 10, 44-54. ISSN-1813-4408.
http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=6993
7. ZLATINA, N., CIREŞ, E. Практические аспекты суммового метода учета товаров в
розничной торговле (продолжение). Contabilitate şi audit. 2016, nr. 11, 52-56. ISSN-18134408. http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=7024
8. ZLATINA, N., CIREŞ, E. Практические аспекты суммового метода учета товаров в
розничной торговле (продолжение). Contabilitate şi audit. 2016, nr. 12, 63-70. ISSN-18134408. http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=7069
9.
ZLATINA, N.Нормативно - методические основы признания и первоначальной
оценки долгосрочных материальных активов . Monitorul fiscal FISC.md. 2017, nr. 2(36),
114-119. ISSN-1857-3991.
10. ZLATINA, N. Учетная и налоговая практика последующей оценки основных средств.
Monitorul fiscal FISC.md. 2017, nr. 3(37),81- 86. ISSN-1857-3991.
11. DRAGOMIR, N. Учет долгосрочных активов, предназначенных для продажи. .
Бухгалтерские и налоговые консультации. 2016, nr.11, c. 46-51.
12. NEDERIŢA, A., Corespondenţa conturilor privind contabilitatea imobilizărilor corporale. În:
Contabilitate şi audit, 2016, nr. 9, p. 61-73, ISSN 1813-4408.
13. NEDERIŢA, A., Corespondenţa conturilor privind contabilitatea activelor biologice
imobilizate. În: Contabilitate şi audit, 2016, nr. 10, p. 63-70, ISSN 1813-4408.
14. NEDERIŢA, A., Corespondenţa conturilor privind contabilitatea investiţiilor financiare pe
termen lung. În: Contabilitate şi audit, 2016, nr.10, p. 70-74, ISSN 1813-4408.
15. NEDERIŢA, Alexandru, TABAN, Elena, Erorile tipice aferente aplicării SNC „Stocuri” şi
modul de corectare a acestora. În: Contabilitate şi audit, 2016, nr.11, p. 9-15, ISSN 1813-4408.
16. NEDERIŢA, Alexandru. Corespondenţa conturilor privind contabilitatea investiţiilor
imobiliare. În: Contabilitate şi audit, 2016, nr.11, p. 79-84, ISSN 1813-4408.
17. NEDERIŢA, Alexandru. Corespondenţa conturilor privind contabilitatea creanţelor şi
avansurilor acordate pe termen lung. În: Contabilitate şi audit, 2016, nr.11, p. 85-88, ISSN
1813-4408.

18. NEDERIŢA, Alexandru. Corespondenţa conturilor privind contabilitatea altor active
imobilizate. În: Contabilitate şi audit, 2016, nr.11, p. 88-93, ISSN 1813-4408.
19. NEDERIŢA, Alexandru. Corespondenţa conturilor privind contabilitatea stocurilor. În:
Contabilitate şi audit, 2016, nr.12, p. 71-85; 2017, nr. 3, p. 95-107, ISSN 1813-4408.
20. NEDERIŢA, Alexandru. Privind corectarea rezultatelor anilor precedenţi aferente mijloacelor
cu destinaţie specială în ONC [întrebări-răspunsuri]. În: Contabilitate şi audit 2017, nr. 2, p. 5761, ISSN 1813-4408.
21. NEDERIŢA, Alexandru. Об учете мобильных телефонов, приобретенных по специальной
цене. În: Contabilitate şi audit 2017, nr. 3, p. 13-15, ISSN 1813-4408.
22. NEDERIŢA, Alexandru, APOSTU Andrei. О распределении годовой прибыли при
наличии непокрытых убытков прошлых лет [întrebări-răspunsuri]. În: Contabilitate şi audit
2017, nr. 4, p. 21-25, ISSN 1813-4408.
23. NEDERIŢA, Alexandru. Corespondenţa conturilor privind contabilitatea creanţelor. În:
Contabilitate şi audit 2017, nr. 4, p. 71-88, ISSN 1813-4408.
24. NEDERIŢA, Alexandru, APOSTU Andrei. Privind contabilizarea operaţiunilor de transmitere
cu titlu gratuit a mijloacelor fixe [întrebări-răspunsuri]. În: Contabilitate şi audit 2017, nr. 5, p.
19-25, ISSN 1813-4408.
25. NEDERIŢA, Alexandru. Corespondenţa conturilor privind contabilitatea numerarului
(mijloacelor băneşti). În: Contabilitate şi audit 2017, nr. 5, p. 87-102, ISSN 1813-4408.
26. TOSTOGAN, Pavel. О применении акциза при использовании подакцизных товаров для
производства товаров, не подлежащих обложению акцизами. In: Contabilitate şi audit,
2016, nr. 2, p. 65-66, ISSN 1810-9136.
27. TOSTOGAN, Pavel. О сохранении права на освобождение от НДС при сдаче внаем части
здания, внесенного в уставный капитал. In: Contabilitate şi audit, 2016, nr. 9, p. 23-24.
28. TOSTOGAN, Pavel. Об освобождении от НДС при выбытии внесенного в уставный
капитал актива в результате стихийного бедствия. In: Contabilitate şi audit, 2016, nr. 9, p.
24
29. TOSTOGAN, Pavel. О сохранении права на освобождение от НДС при внесении в
уставный капитал не использовавшегося в производственном процессе актива. In:
Contabilitate şi audit, 2016, nr. 9, p. 24.
30. TOSTOGAN, Pavel. О неприменении штрафных санкций при нарушении
ценообразования при продаже сигарет и крепких алкогольных напитков в магазинах duty
free. In: Contabilitate şi audit, 2016, nr. 9, p. 25.
31. TOSTOGAN, Pavel, BENDERSCHI, Vasile. Строительно-монтажные работы,
выполненные с использованием материалов заказчика: особенности учета и
налогообложения. In: Contabilitate şi audit, 2016, nr. 11, p. 21-26, ISSN 1810-9136.
32. MELNIC, G. Bank deposits, notions and features of accouting. Eastern European Journal of
Regional Studies. 2016, vol. 2. p. 124-132. ISSN:1857-436X. Disponibil:
www.csei.ase.md/eejrs

Lucrări publicate în culegeri ale unor conferinţe ştiinţifice internaţionale petrecute în
străinătate:
1. GRIGOROI, L., LAZARI, L. Academic accounting education in the republic of Moldova:
results, challenges, expectations. În: Збірник матеріалів IV Міжнародної науковопрактичної конференції, присвяченої 110-річчю ДВНЗ «Київський національний

економічний університет імені Вадима Гетьмана» та 20-річчю Федерації професійних
бухгалтерів
і
аудиторів
України
25
листопада
2016,
.
Pag.
163
http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/20673
2. GRIGOROI, L. Этапы и современные тенденции развития отчетности În: Облік, аналіз,
аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки : тези доповідей I Міжнародної
науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 21 квітня 2017 р.). – Ужгород:
Видавництво УжНУ «Говерла», 2017. – 470 с. УДК 657.01 (063): 339.92 ББК У052.2л
3. GRIGOROI, L. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ, uzhnu-koa.16mb.com/.../ЭТАПЫ-И-СОВРЕМЕННЫЕ-ТЕ...
4. ЦУГУЛЬСКИ Ю., КУШМЭУНСЭ Р. Особенности учёта затрат на ремонт долгосрочных
материальных активов в контексте НСБУ и МСФО. Сборник тезисов докладов
Международной научно-практической конференции “Финансовые аспекты развития
государства, регионов и субъектов хозяйствования: современное состояние и
перспективы” 17 мая 2017 г. Полтава, Украина. 0,24 c.a УДК 33 ББК 65
5. POPOVICI, A.
Проблемы бухгалтерского учета временных сооружений и
приспособлений. In: Региональные проблемы развитии территориальных систем: теория,
практика, перспективы. Материалы международной научно - практической
конференции, Части 3, октябрь15–16, 2016, Ужгород, Украина, p. 165-169, 0,27 c.a. УДК
332.12(477).
6. ГОЛОЧАЛОВА, И. Институциональная платформа государственной поддержки:
европейский и национальный аспекты. В: Материалы международной научнопрактической конференции «Вопросы комплексного экономического анализа
показателей устойчивого развития предприятий и его информационное обеспечение»,
Таджикский национальный университет, Душанбе 23-24 декабря 2016 г., Душанбе, 2017,
стр. 12-19, 0.55 с.а., ББК 65.050.9
7. ГОЛОЧАЛОВА, И., ЦУРКАНУ, В. Учет долгосрочных активов предназначенных для
продажи в контексте МСФО и НСБУ Республики Молдова. В: Материалы
международной научно-практической конференции «Глобализация экономики:
проблемы и развитие стратегии бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики»,
Таджикский национальный университет, Душанбе 23-24 ноября 2016 г., Душанбе, 2016,
стр. 54-62, 0.54 с.а., ББК 65.9 (2) 29
8. ЦУРКАНУ, В. ГОЛОЧАЛОВА, И., Трактовка капитала: эволюция и современное
состояние. В: Материалы 15 всеукраинской научной конференции «Розвиток системи
облику, анализу та аудиту в Украини: теория, методология, организация», Национальная
Академия статистики, учета и аудита, Киев, 2017, стр. 87-96, c.a. 0.52, ISBN 978-617-571130-9
9. ЦУРКАНУ, В. ГОЛОЧАЛОВА, И., КОНЦЕПЦИЯ УЧЕТА ДОЛГОСРОЧНЫХ
АКТИВОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ РЕСУРСОВ В: Материалы
Международного экономического симпозиума – 2017, «Соколовские чтения.
Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее», Санкт-Петербургский
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