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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, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
1.2.Date generale.
Datele generale despre ASEM au fost prezentate în Raportul de activitate al ASEM în
anul 2016-2017.
ASEM este un brand cu care se mândresc aproape 54 mii de absolvenţi din 1992 încoace.
În prezent, la ASEM, îşi fac studiile peste 7 mii de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, activează
22 de doctori habilitaţi şi 166 doctori în ştiinţe.
1.3.Misiunea.
Misiunea Academiei de Studii Economice a Moldovei este de a crea noi cunoștințe și de a
pregăti specialiști de înaltă calificare în cele mai diferite domenii ale științelor economice,
precum și în domenii adiacente, capabili să participe ca antreprenori și forță de muncă activă și
productivă într-o piață competitivă și ca cetățeni responsabili într-o societate democratică în
continuă schimbare.
Pentru a realiza această misiune, ASEM:
- Va promova un învățământ pertinent, riguros și captivant bazat pe interacțiunea cu
cercetarea științifică, facilitând schimbul de idei, creativitatea și spiritul de inițiativă prin
dezvoltarea unui mediu de învățare optim pentru autorealizare, centrat pe student și axat
pe formarea competențelor sociale și profesionale, pregătindu-i pe studenți să joace un rol
important în dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere;
- Va asigura suport și facilități corpului didactic pentru promovarea cercetării științifice
performante, favorizând, astfel, participarea cadrelor didactice și a tinerilor cercetători la
realizarea unor proiecte științifice de interes major;
- Va institui și dezvolta o cultură a învățării permanente și inovatore;
- Va răspunde favorabil la cerințele de dezvoltare a mediului intelectual al societății, per
ansamblu, și va crea legături strânse cu mediul academic din întreaga lume, cu instituțiile
publice și cu mediul de afaceri;
- Va atrage studenți din Republica Moldova și din mediul internațional, la programele
oferite de licență, de masterat și doctorat, precum și la cele de educație continuă, prin
extinderea programelor de studii în limbile de circulație internațională și crearea
condițiilor optime pentru studenții veniți din medii diferite și cu diferite pregătiri
educaționale primare.
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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;
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.
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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 – învățământul superior, ciclul I: învățământ superior de licenţă;
nivelul 7 – învățământul superior, ciclul II: învățământ superior de master;
nivelul 8 – învățământul superior, ciclul III: învățământ superior de doctorat.
1.6.Forme de organizare a învățământului
În anul de studii 2017-2018 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 a Moldovei este
format din senat, consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională, consiliul ştiinţific, consiliul
facultăţii, consiliul de administraţie şi rectorul instituţiei.
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 41 membri (lista nominală este prezentă în tabelul 1)
Tabel 1. Lista nominală a membrilor Senatului ASEM
Nr. Numele, prenumele
poziția
sexul
d/o
1.
BELOSTECINIC Grigore
Rector
Masculin
2.
COTELNIC Ala
Primprorector
Feminin
3.
GUȚU Corneliu
Prorector
Masculin
4.
SÂRBU Olesea
Prorector
Feminin
5.
MELNIC Igor
Prorector
Masculin
6.
BÎRCĂ Alic
Decan
Masculin
7.
COBZARI Ludmila
Decan
Feminin
8.
SOLCAN Angela
Decan
Feminin
9.
GRIGOROI Lilia
Decan
Feminin
10. ZGUREANU Aureliu
Decan
Masculin
11. PLEŞCA Lidia
Director CNC
Feminin
12. GHINCULOV Silvia
Șef Biblioteca Științifică
Feminin
13. COJOCARU Cristian
Director
Centrul
de Masculin
Tehnologii Informaționale și
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Mijloace Tehnice de Instruire
Președinte Sindicate
Masculin
Șef Departament Comerț, Feminin
Turism
și
Alimentație
Publică
16. SAVCIUC Oxana
Șef Departament Marketing Feminin
și Logistică
17. ŢURCANU Gheorghe
Șef
Departament Masculin
Management
18. VACULOVSCHI Dorin
Șef Departament Resurse Masculin
Umane, afaceri Publice și
Comunicare
19. TOMŞA Aurelia
Șef Departament Teorie și Feminin
Politici Economice
20. ARMEANIC Alexandru
Șef Departament Drept
Masculin
21. STRATULAT Oleg
Șef Departament Investiții și Masculin
Activitate Bancară
22. BOTNARI Nadejda
Șef Departament Finanțe și Feminin
Asigurări
23. BUȘMACHIU Eugenia
Conferențiar universitar
Feminin
24. LAZĂRI Liliana
Șef
Departament Feminin
Contabilitate,
Audit
și
Analiză economică
25. POPOVICI Angela
Conferențiar universitar
Feminin
26. MUNTEAN Neli
Conferențiar universitar
Feminin
27. PÂRŢACHI Ion
Șef
Departament Masculin
Econometrie și Statistică
Economică
28. PRISĂCARU Anatol
Șef Departament Informatică Masculin
și Managementul Informației
29. VEREJAN Oleg
Conferențiar universitar
Masculin
30. FEURAŞ Eugenia
Director Școala Doctorală Feminin
ASEM
31. CASIAN Angela
Director Școala Masterală de Feminin
Excelență în Economie și
Business
32. LEAHOVCENCO Alexandru
Doctorand
Masculin
33. NEGOIȚA Ioan
Student, sindicatul studențesc Masculin
34. MIRCA Valeria
Student, senatul studențesc
Feminin
35. SECU Andrei
Student, facultatea TISE
Masculin
36. MIHAILOV Tudor
Student, facultatea BAA
Masculin
37. OASERELE Ana
Student, facultatea EGD
Feminin
38. ȘARGAROVSCHI Vlada
Student, facultatea Finanțe
Feminin
39. ȘULETEA Dumitrița
Student,
facultatea Feminin
Contabilitate
40. PREPELIȚĂ Valeria
Student, Colegiu Național de Feminin
Comerț
41. BORȘ Maria
Student, ȘMEEB
Feminin
Din 41 membri ai Senatului 18 persoane (43,9%) sunt de sex masculin și 23 (56,1%) –
feminin. Din toți membrii Senatului studenții constituie 24,4%.
14.
15.

PAIC Mihai
TURCOV Elena Ion
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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 :
Viaceslav 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 rândul cadrelor didactice titulare care nu deţin funcţii de conducere şi
nu sunt 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 sunt experţi externi şi nu au
calitatea de titulari ai ASEM :
Ion STURZA, preşedintele Companiei ”Fribourg Capital”; Președinte CDSIASEM
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.
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 6 ședințe în cadrul cărora au
fost discutate diverse întrebări ce in 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 de excelență în economie și
business, 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-prorector , prorector cu activitate didactică,
membru
3. Corneliu GUȚU, dr., conf. cercetător, prorector pentru cercetare și parteneriate, membru
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4. Igor MELNIC, dr., conf.univ., prorector cu activitate economică și socială, membru
5. Olesea SÂRBU, prorector pentru relații internaționale și proiecte europene, membru
6. Angela SOLCAN, dr. conf.univ. decan facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”,
membru
7. Alic BÎRCĂ, dr.hab., 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. Aurel ZGUREANU, dr. conf. univ. decan facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică
Economică”, membru
11. Evghenia FEURAŞ, dr. hab. Profesor univ., director, „Şcoala Doctorală ASEM”, 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. Cristian COJOCARU, director „Centrul de Tehnologii Informaționale și Mojloace Tehnice
de Instruire”, membru
16. Sergiu BACIU, dr. hab. cont. univ., director „Serviciu 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
20. Mihail PAIC, preşedintele Comitetului Sindical al salariaţilor, membru
21. Valeria MIRCA, preşedintele Senatului Studenţesc, membru
22. Ioan NEGOIȚĂ, preşedintele Comitetului Sindical al Studenţilor, membru
Din 22 membri ai Consiliului de administrație 9 persoane (41%) sunt de sex masculin și
13 persoane (59%) de sex feminin.
2.1.4. Consiliul Științific
Lista nominală este prezentată mai jos:
1. Guţu Corneliu, conf.cercet., dr. - preşedinte
2. Feuraş Evghenia, prof.univ.,dr.hab.
3. Cobzari Ludmila, prof.univ.,dr.hab.
4. Moldovan Dumitru, prof.univ.,dr.hab., m.c.al AŞM
5. Pârţachi Ion, prof.univ.,dr.
6. Armeanic Alexandru, conf.univ.,dr.
7. Sandulachi Veronica, studentă-doctorandă - secretar
Din 7 membri ai Consiliului Științific 57% sunt de sex masculin și 43% de sex feminin.
În perioada de referință au avut loc 5 ședințe ale Consiliului Științific al ASEM, în
următoarele date: 11 octombrie 2017, 01 noiembrie 2017, 20 decembrie 2017, 27 februarie
2018, 26 martie 2018.
În cadrul ședințelor Consiliului Științific al ASEM au fost examinate următoarele întrebări:
1. Aprobarea Planului de activitate a Școlii Doctorale ASEM pentru anul de studii 2017-2018.
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2. Aprobarea Planului de activitate a Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și
Administrative a Consorțiului instituțiilor de învățământ Academia de Studii Economice din
Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”,
pentru anul de studii 2017-2018.
3. Aprobarea Obiectivelor calității pentru anul universitar 2017-2018 a Școlii Doctorale ASEM.
4. Aprobarea Obiectivelor calității pentru anul universitar 2017-2018 a Școlii Doctorale în
Drept, Științe Politice și Administrative a Consorțiului instituțiilor de învățământ Academia
de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene
”Constantin Stere”.
5. Aprobarea Procedurii de susținere publică a tezei de doctorat în Școlile Doctorale din ASEM.
6. Aprobarea Procedurii de susținere a tezei de doctorat în Școlile Doctorale ASEM.
7. Aprobarea modului de raportare a rezultatelor activității științifice pentru anul 2017.
8. Aprobarea modificărilor la Regulamentul Școlii Doctorale ASEM.
9. Prezentarea informației cu privire la admiterea în Școlile Doctorale ASEM.
10. Aprobarea statelor de personal a Școlii Doctorale ASEM pentru anul de studii 2017-2018.
11. Aprobarea statelor de personal a Școlii Doctorale a Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice
și Administrative a Consorțiului instituțiilor de învățământ Academia de Studii Economice
din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”,
pentru anul de studii 2017-2018.
12. Avizarea temelor tezelor de doctorat a studenților-doctoranzi, a conducătorilor de doctorat și
a comisiei de îndrumare depuse la Școala Doctorală ASEM.
13. Avizarea temelor tezelor de doctorat a studenților-doctoranzi, a conducătorilor de doctorat și
a comisiei de îndrumare depuse la Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și
Administrative a Consorțiului instituțiilor de învățământ Academia de Studii Economice din
Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”.
14. Lansarea apelului de depunere a proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor
doctorale de la bugetul de stat: potențial ofertă din partea Școlilor doctorale.
15. Avizarea schimbărilor operate în Regulamentul Școlilor Doctorale în baza solicitărilor
MECC.
16. Avizarea dosarelor de înmatriculare suplimentară în cadrul Școlii Doctorale în Drept, Științe
Politice și Administrative a Consorțiului instituțiilor de învățământ Academia de Studii
Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene
”Constantin Stere”, a studenților doctoranzi (cetățeni străini) în baza de contract cu achitarea
taxei de studii.
17. Avizarea temelor tezelor de doctorat a studenților-doctoranzi, a conducătorilor științifici și a
comisiei de îndrumare depuse la Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative
a Consorțiului instituțiilor de învățământ Academia de Studii Economice din Moldova și
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”.
18. Aprobarea propunerilor de proiecte științifice pentru obținerea granturilor doctorale, pentru
anul de studii 2018-2019, depuse la Școala Doctorală ASEM.
19. Aprobarea propunerilor de proiecte științifice pentru obținerea granturilor doctorale, pentru
anul de studii 2018-2019, depuse la Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și
Administrative a Consorțiului instituțiilor de învățământ Academia de Studii Economice din
Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”.
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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 (Regulamentul facultății
ASEM).
Membrii Consiliului Facultăţii sunt, de regulă, persoane cu titlu ştiinţific şi ştiinţificodidactic şi studenţi. În Consiliu sunt reprezentate toate subdiviziunile Facultăţii în baza
respectării principiului egalităţii în drepturi. Membrii din oficiu ai Consiliului Facultăţii sunt
decanul, prodecanul şi şefii departamentelor din cadrul Facultăţii. Studenţii sunt 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
28.03.2018 (redacția a 3).
Studiile în ASEM sunt organizate în cadrul a 5 facultăți, respectiv fiecare facultate are
Consiliul său.
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor are în componența sa 5 Departamente.
Consiliul Facultății este alcătuit din 16 cadre didactice şi 4 reprezentanţi ai studenţilor. Lista
nominală a acestora este prezentată mai jos.
Tabel 2. Componenţa Consiliului Facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Solcan Angela, conf., dr.
Livandovschi Roman, conf., dr.
Dorogaia Irina, conf., dr.
Coban Marina, conf., dr.
Grosu Carolina, conf., dr.
Țurcanu Gheorghe, conf., dr.
Savciuc Oxana, conf., dr.
Turcov Elena, prof. univ., dr. hab.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dodu Gugea Larisa, conf., dr.
Moldovanu Gheorghe, dr. hab., conf.
Portarescu Serghei, conf., dr.
Lobanov Natalia, prof. univ., dr. hab.
Melnic Igor, conf. univ., dr.
Purici Ion, conf., dr.

15.
16.

Rusu Djulieta, conf. univ., dr.
Şpac Ghenadie, conf., dr.

17.

Postica Cristina

18.
19.

Ursachi Victoria
Gaidarji Valentina

Decan, Preşedintele Consiliului
Prodecan, vice Președinte
Prodecan, Secretarul Consiliului
Prodecan
Prodecan
Şef Departament Management
Şef Departament Marketing şi Logistică
Şef Departament Comerț, Turism și
Alimentație Publică
Şef departament Business Internațional
Şef Departament Limbi moderne
Departamentul Management
Departamentul Business Internațional
Departamentul Marketing şi logistică
Departamentul Comerț, Turism și
Alimentație Publică
Departament Limbi moderne
Preşedintele comitetului sindical al corpului
didactic al facultăţii
Preşedintele comitetului sindical al
studenţilor facultăţii, gr. BA 154
studenta, gr. BA 152
studenta, gr. MKL 172
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20.

Malaia Xenia

studenta, gr. MKL 173

Din toți membrii Consiliului Facultății BAA 7 persoane (35%) sunt de sex masculin și 13
(65%) – de sex feminin. Studenții reprezintă 20% din totalul membrilor Consiliului Facultății.
Planul de activitate a facultății este aprobat la ședința Consiliul facultății (proces verbal nr.2 din
4.09.2017) și coordonat cu rectorul ASEM. În anul universitar 2017-2018 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 la început de an universitar avea în
componența sa 5 catedre (Teorie şi politici economice; Management social; Comunicare
economică şi didactică; Drept public; Drept privat). Începând cu 01. 01. 2018, în urma
restructurărilor organizaționale prin trecerea de la catedre la departamente, în cadrul facultății
activează 3 departamente: Teorie şi politici economice; Resurse Umane, Afaceri Publice și
Comunicare; Drept. 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 departamentul
„Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare”, decanul facultăţii „Economie Generală şi
Drept”, președinte;
2. BAIEŞU MARINA, doctor în economie, conferenţiar universitar la departamentul „Resurse
Umane, Afaceri Publice și Comunicare”, prodecan, vice președinte;
3. TIGHINEANU ALEXANDRA, lector superior la departamentul „Drept”, prodecan, vice
președinte;
4. JOROVLEA ELVIRA, lector superior la departamentul „Resurse Umane, Afaceri Publice
și Comunicare”, secretar;
5. TOMŞA AURELIA, doctor în economie, conferenţiar universitar, şef-departament „Teorie
şi politici economice”;
6. BORCOMAN RAISA, doctor în economie, conferențiar universitar, departamentul
„Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare”;
7. ARMEANIC ALEXANDRU, doctor în drept, conferenţiar universitar, şef-departament
„Drept”;
8. VACULOVSCHI DORIN, doctor în economie, conferenţiar universitar, şef-departament
„Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare”;
9. ROTARU MASLO LILIANA, doctor în drept, conferenţiar universitar, departamentul
„Drept”;
10. CARAUŞ VICTOR, doctor în drept, conferenţiar universitar la departamentul „Drept”;
11. COJOCARU VLADLEN, doctor în drept, conferenţiar universitar la departamentul
„Drept”;
12. CARA ELENA, doctor în economie, conferenţiar universitar la departamentul „Teorie şi
politici economice”;
13. DEMERJI ILIE, doctor în economie, conferenţiar universitar la departamentul „Drept”;
14. SPÂNU OLGA, studenta grupei D-142;
15. LAVRIC ALINA, studenta grupei D-154, Președintele Comitetului sindical studențesc al
facultății „Economie Generală și Drept”;
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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 2017 – 2018, au fost desfășurate 8 ședințe ale Consiliului
Facultății „Economie generală și Drept”.
Facultatea Finanțe În cadrul facultăţii activau la început de an universitar 4 catedre –
Bănci şi Activitate Bancară, Finanţe şi Asigurări, Investiţii şi Pieţe de Capital, Limbi Moderne
Aplicate. Începând cu 1 ianuarie 2018 în structura facultății sunt incluse 2 departamente: Finanțe
și Asigurări și Investiții și Activitate Bancară. În anul universitar 2017-2018 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 9 şedinţe,
conform planului de activitate aprobat de către Rectorul ASEM, P-V nr. 1 din 30.08.2017 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);
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);
Stratulat Oleg, şef departament Investiții și Activitate Bancară, dr., prof. univ. (membru
în virtutea funcţiei);
Botnari Nadejda, şef departament Finanţe şi Asigurări dr., prof. univ. (membru în
virtutea funcţiei);
Suvorova Iulia, dr., conf. univ., departamentul „Finanțe și Asigurăi”, (membru ales prin
vot);
Gorobeț Ilinca, dr., conf. univ. , departamentul Investiții și Activitate Bancară (membru
ales prin vot);
Mărgineanu Aureliu, dr., conf. univ., departamentul „Finanțe și Asigurăi”, (membru
ales prin vot);
Mistrean Larisa, dr., conf. univ. , departamentul Investiții și Activitate Bancară
(membru ales prin vot)
Șargarovshi Vlada, studentă gr.FB 173,
Mirca Valeria, studentă gr.FB 172, preşedintele Consiliului Studenţesc al Facultăţii
Finanţe, (membru ales prin vot);
Barbos Nicoleta, studentă gr.FB 172
Negoiță Ioan, student, gr. FB-181, Președintele Biroului Sindical Studențesc al facultății
Finanțe (membru în virtutea funcţiei).
Din 13 membri ai Consiliului Facultății Finanțe 3 persoane (23%) sunt de sex masculin și
10 persoane (77%) de sex feminin, Studenții reprezintă 30% din total membri ai Consiliului
Facultății.
Facultatea Contabilitate. În cadrul facultății, începând cu 1 ianuarie 2018” sunt incluse
două departamente: „Contabilitate, Audit și Analiză Economică” și „Educație fizică și Sport”.
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Consiliul facultății „Contabilitate” este format din 21 membri, inclusiv 5 bărbați (24%) și 16
femei (76%), dintre care 5 studenți ce dețin o pondere de 24 % din totalul de membri.
Lista nominală a membrilor Consiliului Facultății Contabilitate este prezentată mai jos.
Grigoroi Lilia, Doctor în științe economice, conferenţiar universitar la departamentul
„Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, decan al facultății, președinte Consiliului facultății.
Muntean Neli, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar la departamentul
„Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, prodecan al facultății, vicepreședinte Consiliului
facultății.
Bădicu Galina, Doctor în științe economice, lector superior universitar, departamentul
„Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, secretar al Consiliului facultății.
Bajan Maia, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar la departamentul
„Contabilitate, Audit și Analiză Economică”
Scutelnic Vasile, șef departament „Educație fizică și sport”
Lazări Liliana, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar, șef departament
„Contabilitate, Audit și Analiză Economică”
Nani Mihail, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar, departamentul
„Contabilitate, Audit și Analiză Economică”
Bajerean Eudochia, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar,
departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”,
Grabarovschi Ludmila, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar,
departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”
Grumeza Dumitru, Doctor în științe economice, lector superior universitar,
departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”,
Cușmăunsă Rodica, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar,
departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”
Caraman Stela, lector superior, departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză
Economică”
Harea Ruslan, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar, departamentul
„Contabilitate, Audit și Analiză Economică”
Țiriulnicova Natalia, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar,
departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”
Mihailă Svetlana, Doctor în științe economice, lector superior universitar, departamentul
„Contabilitate, Audit și Analiză Economică”
Chirilov Nelea, Doctor în științe economice, lector universitar, departamentul
„Contabilitate, Audit și Analiză Economică”
Pruteanu Cătălina, Președintele Biroului Sindical Studențesc, gr. CON 154
Șuletea Dumitrița, studentă, anul II,
Primblas Daniel, student, anul III
Bîtlan Corina, studentă, anul III
Sorici Adriana, studentă, anul II.
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Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică”
Consiliul Facultăţii TISE (preşedinte – conf. univ. Aureliu Zgureanu, vicepreşedinte –
conf. univ. Ilie Coandă, secretar – conf. univ. Anatol Prisăcaru) este format din 22 persoane,
dintre care 18 cadre didactice, 1 doctorand şi 3 studenţi. Conducerea operativă a facultăţii este
efectuată de către Biroul Consiliului facultăţii din care fac parte: decanul, conf. univ. Aureliu
Zgureanu – (preşedinte); prodecanul – conf. univ. Ilie Coandă (vicepreşedinte) şi şefii de
departamente – conf. univ. Anatolie Prisăcaru (şef departament IMI) și prof.univ. Ion Pârţachi
(şef departament ESE).
Lista nominală a membrilor Consiliului Facultății este prezentată mai jos.
Bolun Ion dr. hab. prof.univ., Departamentul “Informatică și Managementul
Informației” – membru.
2. Cotelea Vitalie – dr. hab., prof.univ., Departamentul “Informatică și Managementul
Informației” – membru.
3. Creţu Sergiu – dr. conf.univ., Departamentul “Informatică și Managementul
Informației” – membru.
4. Godonoagă Anatol, conf.univ. dr., Departamentul “Informatică și Managementul
Informației” – membru.
5. Ohrimenco Serghei – dr. hab., prof. univ., Departamentul “Informatică și
Managementul Informației” – membru.
6. Toacă Zinovia – dr., conf.univ., Departamentul “Informatică și Managementul
Informației” – membru.
7. Todoroi Dumitru – dr. hab., prof.univ., Departamentul “Informatică și Managementul
Informației” – membru.
8. Bradu Marcel – dr., conf. univ, Departamentul “Econometrie și Statistică Economică” –
membru.
9. Bunu Ion – dr. hab., prof.univ., Departamentul “Econometrie și Statistică Economică”
– membru.
10. Chircu Pavel – dr., conf.univ., Departamentul “Econometrie și Statistică Economică” –
membru.
11. Hâncu Lilian – l.s.u., Departamentul „Econometrie și Statistică Economică” – membru.
12. Pârţachi Ion – dr., prof.univ., şef Departament „Econometrie și Statistică Economică” –
membru.
13. Verejan Oleg – dr., conf.univ., Departamentul “Econometrie și Statistică Economică” –
membru.
14. Hârbu Eduard – şef al Biroului sindical al corpului didactic al facultăţii – membru.
15. Covalenco Ion – şef adjunct „Departament Informatică” – membru.
16. Alîmov Adrian – student ciclul I licență, an. IV, gr. TI –141 – membru.
17. Secu Andrei – student ciclul I licență, an. II, gr. INFa – 161, lider al sindicatelor
studențești ai facultății TISE– membru.
18. Bulicanu Ana – studentă ciclul II masterat, gr. MI –171 – membru.
19. Reveneală Sergiu – doctorand, specializarea „Sisteme Informaționale” – membru.
Astfel, din 22 membri ai Consiliului Facultății 20% sunt studenți. Persoanele de sex
femin constituie 9% din total membri ai Consiliului Facultății.
1.
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Pe parcursul anului de studii 2017-2018 Consiliul facultății TISE a avut 5 ședințe.
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.
2.2. Facultăţi/departamente/catedre
Structura organizatorică a ASEM este elaborată și aprobată de Senat și cuprinde:
facultăţi, departamente, şcoala masterală, școli doctorale, servicii, centre şi laboratoare de
cercetare ştiinţifică, consilii, comisii, centre specializate, structuri consultative, unități de prestare
a serviciilor, unități de perfecționare a cadrelor, bibliotecă, editură, tipografie, garaj, bază de
odihnă. (Anexa 1 )
În ASEM procesul de studii este organizat în cadrul 5 facultăți, 14 departamente (ordinul
Rectorului ASEM Nr. 228-A din 08 noiembrie 2017).
1. Facultatea Business și Administrarea Afacerilor are în componența sa 5
departamente:
 Management;
 Marketing și Logistică;
 Business Internațional;
 Comerț, Turism și Alimentație Publică;
 Limbi moderne.
2. Facultatea Economie Generală și Drept este formată din 3 departamente:
 Teorie și Politici Economice;
 Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare;
 Drept;
3. Activitatea profesional-didactică în cadrul facultăţii Finanțe este asigurata de 2
departamente:



Finanțe și Asigurări
Investiții și Activitate Bancară

4. Facultatea Contabilitate are în componența sa 2 departamente:
 Contabilitate, Audit și Analiză Economică;
 Educație fizică și sport.
5. Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică are 2 departamente:



Informatică și Management informațional;
Econometrie și Statistică Economică.

2.3.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
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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.
Conducerea ȘMEEB este formată di Director și doi vicedirectori. Activitatea acestei
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:
Serviciul Studii, Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii (DSDCMC) al
ASEM. Misiunea SSDCMC: 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.
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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 a Academiei de Studii Economice din Moldova
sprijină instituţia în realizarea obiectivelor privind asigurarea pregătirii superioare a
economiştilor şi dezvoltării cercetării ştiinţifice în domeniul ştiinţelor sociale şi economice.
Biblioteca Științifică a ASEM întreţine relaţii de colaborare și cooperare în scopul unei
raţionale şi eficiente activităţi de achiziţionare, organizare şi utilizare a colecţiilor de publicaţii şi
resurse informaționale, a activităţii bibliografice şi de informare documentară, referinţe
ştiinţifice, de catalogare-clasificare. Biblioteca Științifică a ASEM având categoria superioară,
realizează funcția de Centru Metodologic de specialitate pentru bibliotecile instituţiilor de
învăţământ superior şi profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar de profil
economic.
În anul 2017 dezvoltarea colecţiilor şi a resurselor informaţionale s-a axat pe
reprezentativitate şi pe răspunderea nevoilor de învăţământ şi cercetare în domeniul economic
prin achiziţii, donaţii, schimb şi alte surse. Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice ASEM la moment
constituie 278944 unităţi de depozitare (52835 titluri). Au fost procurate şi puse la dispoziţia
utilizatorilor peste 2000 volume (550 titluri). Valoarea totală a achizițiilor 208000 lei, dintre care
132000 (63%) au fost alocaţi din bugetul ASEM. Informarea utilizatorilor prin periodice şi
seriale s-a realizat asigurându-se 35 abonamente în valoare de 80000 lei la principalele publicaţii
locale, româneşti şi ruseşti.
În anul 2017 a fost asigurat accesul la revistele științifice EBSCO Publishing, Baza de date
„Legislaţia Republicii Moldova” şi Practica Judiciară, Biblioteca electronică a Băncii Mondiale,
Repozitoriul Băncii Mondiale, Biblioteca electronică a Uniunii Europene, Polpred, Biblioteca
electronică FMI, Publicaţiile editurii Edward Elgar, Duke University Press. Cheltuielile pentru
achiziţii de documente per utilizator constituie 35 lei (dintre care din bugetul ASEM – 21 lei).
Pe parcursul anului, biblioteca şi-a completat fondurile prin donaţii şi proiecte cu 1057
volume în valoare de 76000 lei. Au fost primite 125 publicații prin intermediul schimbului
internaţional de la diverse universităţi de peste hotare. Totodată au fost transmise partenerilor
120 volume publicaţii și 70 exemplare reviste editate la ASEM.
Biblioteca ASEM deţine în structura sa 3 săli de lectură, un centru de împrumut şi un
Centru Multimedia. Sălile de lectură au o capacitate totală de 285 locuri. De serviciile Bibliotecii
în anul 2017 au beneficiat 7917 utilizatori. Aceştia au frecventat sălile noastre de 74000 ori, au
realizat 38000 vizite virtuale şi au consultat 149000 de publicaţii; 217 sunt utilizatori permanenţi
din afara ASEM. Au fost întreţinute relaţii permanente cu facultăţile şi catedrele pentru
alcătuirea bazei de date a publicaţiilor corpului profesoral-didactic al ASEM. Au fost realizate
lecţii de „Cultura Informaţiei” în toate grupe academice pentru studenții anului I și III,
masteranzi şi doctoranzi.
Biblioteca Ştiinţifică ASEM la momentul actual are o structură organizatorică funcţională
care răspunde misiunii şi scopurilor sale. Angajaţii au pregătirea profesională adecvată rolului şi
funcţiei pe care o îndeplinesc în condiţii de respectare a calităţii şi termenelor stabilite de
programele de activitate. Integrarea Bibliotecii Ştiinţifice ASEM în Sistemul Naţional de
Biblioteci este realizată prin participarea la proiecte comune, politici, strategii, elaborarea
documentelor programate de către Consiliul Biblioteconomic Naţional, elaborarea şi aplicarea
standardelor şi instrucţiunilor, comunicări la reuniuni profesionale.
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Centrul de Tehnologii Informaționale și Mijloace Tehnice de Instruire. Obiectivele de
bază ale activităţii acestui centru 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 Centrului activează 5 laboratoare:






Sisteme Informatice
Platforme Web și Securitate Informațională
Administrare Reţea şi Internet
Asistenţă Tehnică
Mijloace Tehnice de Instruire

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 internaționale.
Misiunea de baza a Serviciului RELATII INTERNAȚIONALE constă în promovarea
ofertei educaționale a ASEM-ului la nivel internațional și dezvoltarea relațiilor de cooperare
internațională pe plan academic și de cercetare științifică cu universități partenere, organizații
guvernamentale și neguvernamentale, centre de cercetare, companii și fundații internaționale.
Pentru a-și îndeplini misiunea, activitatea serviciului este direcționată către 2 domenii:
 Studenți Internaționali
 Colaborare Internațională
Serviciul „Resurse umane”, ca serviciu separat, activează din anul 2002, fiind divizat de
fostul Serviciul „Planificare economică şi Resurse umane”.
Rolul Serviciului este de a interpreta şi 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
corectitudinii întocmirii şi ocupării acestora, a stabilirii vechimii personalului cu consultarea
facultăţilor şi serviciilor implicate.
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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
În anul de studii 2017-2018 ASEM a asigurat pregătirea studenților anului I conform
Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul
superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.482 din 28 iunie 2017, la
următoarele specialități:
Tabelul 3. Lista programelor de licență în ASEM conform Nomenclatorul Specialităţilor/
domeniilor de formare profesională din 28 iunie 2017
Codul şi denumirea
domeniului general
de studii
041
Ştiinţe economice

Codul şi denumirea domeniului
de formare profesională

Specialitatea /
programul de studii la
ciclul I (licenţă)

0410 Economie

0410.1 Economie generală
0410.2 Economie mondială și
relații economice
internaționale
0410.4
Cibernetică
și
informatică economică
0411.1 Contabilitate
0412.1 Finanțe și bănci
0413.1 Business și
administrare
0413.2 Managementul
resurselor umane
0414.1 Marketing și logistică
0419.1 Merceologie și comerț
0421.1 Drept
0613.1 Tehnologia informaţiei
0613.5 Informatică aplicată

0411 Contabilitate
0412 Finanţe și bănci
0413 Business şi administrare

042 Drept
061 Tehnologii ale
informaţiei şi
comunicaţiilor
072 Tehnologii de
fabricare şi prelucrare
101 Servicii publice

0414 Marketing
0419 Merceologie și comerț
0421 Drept
0613 Dezvoltarea produselor
program şi a aplicaţiilor
0721 Procesarea alimentelor
1013 Servicii hoteliere, turism și
agrement

0721.1 Tehnologia şi
managementul alimentaţiei
publice
1013.1 Servicii hoteliere,
turism și agrement

Tot odată, ASEM pregăteşte specialişti în 7 domenii generale de studii: ştiinţe politice,
ştiinţe economice, drept, ştiinţe exacte, Inginerie şi activităţi inginereşti, Tehnologii de
fabricare şi prelucrare, servicii la 15 domenii de formare profesională (tabelul 3) pentru 19
programe de licență din nomenclatorul vechi, după cum urmează.
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Tabelul 4. Lista programelor de licență în ASEM conform Nomenclatorul Specialităţilor/
domeniilor de formare profesională (nomenclator din 2005)
Codul şi
denumirea
domeniului
general
de studii
31. Ştiinţe
politice
36. Ştiinţe
economice

38. Drept
44. Ştiinţe exacte
52. Inginerie şi
activităţi
inginereşti
54.Tehnologii de
fabricare şi
prelucrare
81. Servicii
publice

Codul şi denumirea
domeniului de
formare profesională

Codul şi denumirea specialităţii

313 . Administraţie publică

313.1. Administraţie publică

361. Contabilitatea
362. Marketing şi logistică
363. Business şi
administrare

361.1.Contabilitate
362.1. Marketing şi logistică
363.1. Business şi administrare
363.2. Achiziţii
363.5. Managementul resurselor
umane
364.1. Finanţe şi bănci
365.1. Economie mondială şi
relaţii economice internaţionale

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
526 Ingineria sistemelor şi
calculatoarelor
541 Tehnologia
produselor
alimentare
812. Turism

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
444.3. Informatică aplicată
526.2 Tehnologii informaţionale
526.5 Securitate informaţională
541.1 Tehnologia şi
managementul
alimentaţiei
publice
812.1.Turism

3.2.Programe de master
Studiile de masterat ]n ASEM se efectuează în cadrul Școlii Masterale de Excelență în
Economie și Business. În anul universitar 2017-2018 a fost asigurată organizarea studiilor la 24
programe de masterat cu 90 și 120 P.C., inclusiv 4 grupe academice cu frecvență redusă: anul I
de studii - la programele de masterat Contabilitate și audit, Management în administrație
publică, Administrarea afacerilor și la anul II de studii – la programul de masterat – Contabilitate
și audit.
Programele de studii la ciclul II, masterat, sunt încadrate în următoarele domenii generale de
studii: 040. Științe administrative; 041.Științe economice; 042.Drept; 061.Tehnologii ale
informației și comunicațiilor; 072. Tehnologii de fabricare și prelucrare și 101. Servicii publice.
Programele de masterat oferite de ASEM se încadrează în 6 domenii generale de studii
(tabelul 5) și sunt prevăzute pentru un volum de 90 sau 120 puncte credite.
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Tabelul 5. Programe de masterat autorizate
Domeniului
Domeniului de
general de
formare
studiu
profesională
Ştiinţe
Științe
administrative administrative
Ştiinţe
Contabilitate
economice

Contabilitate
Finanţe și bănci

Marketing

Business şi
Administrare

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. Contabilitate și servicii electronice
asociate

2 ani

120

2 ani

120

2 ani
2 ani

120
120

2 ani

120

6.
Finanţele şi contabilitatea firmei ( de
profesionalizare)
7.
Contabilitate și audit în instituțiile
publice (de profesionalizare)
8.
Managementul marketingului ( de
profesionalizare, de cercetare)
9.
Reclamă şi Relaţii cu Publicul(de
profesionalizare)
10.
Logistică şi Supply Chain
Management(de profesionalizare)
11.
Administrarea Afacerilor(de
profesionalizare, de cercetare)
12.
Business Internaţional(de
profesionalizare)
13.
Managementul în aprovizionări şi
achiziţii(de profesionalizare)
14.
Managementul comunicării în
afaceri(de profesionalizare)
15.
Managementul calităţii(de
profesionalizare)
16.
Managementul și dezvoltarea
resurselor umane(de profesionalizare)
17.
Managementul afacerilor publice (de
profesionalizare)
18.
Economie şi management în comerţ şi
alimentaţie publică(de profesionalizare)
19.
Comunicare şi jurnalism economic(de
profesionalizare)
20.
Economie şi management în turism şi
servicii hoteliere(de profesionalizare)

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

21. Managementul proiectelor europene

Finanţe și bănci

22.
MBA
23.
Digital Business Management
24.
Agrobusiness
25.
Finanţe publice şi Fiscalitate(de
profesionalizare, de cercetare)

26

Economie

Economie

26.
Finanţe corporative; Asigurări(de
profesionalizare)
27.
Investiţii şi Pieţe de Capital(de
profesionalizare)
28.
Administrare bancară(de
profesionalizare, de cercetare)
29.
Analize şi prognoze financiare în
activitatea de antreprenoriat (de
profesionalizare)
30.
Administrarea financiar-bancară (în
l.engleză)
31.
Finanțe și TI
32.
Comerţ internaţional(de
profesionalizare)
33.
Economie Internaţională şi Integrare
Europeană(de profesionalizare, de cercetare)
34.
Integrare Economică Europeană şi
Politica de Vecinătate(de profesionalizare)
35.
Comerţ Exterior şi Activitatea
Vamală(de profesionalizare)
36.
Tranzacţii Internaţionale şi Diplomaţie
Economică(de profesionalizare)
37. Integrare economică și afaceri europene

38.
Teorie economică(de profesionalizare,
de cercetare)
39.
Analize şi Politici Economice(de
profesionalizare)
40.
Economia şi Managementul
mediului(de profesionalizare)
41.
Demografie şi Economia Populaţiei(de
profesionalizare)
42.
Economia unităților economice (de
profesionalizare)
43.
Analiza, monitorizare și evaluarea politicilor

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani

120

2 ani
2 ani

120
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

economice

Merceologie şi
comerţ

44.
Analiza statistică în economie şi
business(de profesionalizare, de cercetare)
45.
Actuariat şi riscul în afaceri(de
profesionalizare)
46.
Statistică aplicată (Bănci, asigurări,
comerţ, telecomunicaţii)
47.
Tehnologii informaţionale în
economie(de profesionalizare)
48.
Cibernetica economică(de
profesionalizare, de cercetare)
49.
Comerţ(de profesionalizare, de
cercetare)
50.
Comerţ şi expertiza mărfurilor în
activitatea vamală(de profesionalizare)
51.
Managementul calității, expertiză și protecția
consumatorului
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Tehnologii de
fabricare şi
prelucrare

Procesarea
alimentelor

Tehnologia alimentației publice, comerț și agroturism

1,5 ani

90

Drept

Drept
( pentru
absolvenţii de
profil juridic)

52.
Dreptul securităţii economice(de
profesionalizare)
53.
Drept financiar-fiscal(de
profesionalizare)
54.
Drept economic(de profesionalizare)
55.
Drept și proceduri vamale (de
profesionalizare)
56.
Dreptul muncii(de profesionalizare)
57.
Dreptul afacerilor publice (de
profesionalizare)
58.
Drept și proceduri vamale (de
profesionalizare)
59.
Drept financiar-fiscal(de
profesionalizare)
60.
Dreptul în afaceri(de profesionalizare)
61.
Dreptul afacerilor publice(de
profesionalizare)
62.
Managementul informaţional(de
profesionalizare, de cercetare)
63.
Tehnologii informaționale în economie

1,5 ani

90

1,5 ani

90

1,5 ani
1,5 ani

90
90

1,5 ani
1,5 ani

90
90

2 ani

120

2 ani

120

2 ani
2 ani

120
120

Drept ( pentru
absolvenţii altui
profil decât cel
juridic)

Tehnologii
informaționale și
comunicații

Dezvoltarea
2 ani
120
produselor
program și a
2 ani
120
aplicațiilor
Servicii
Servicii hoteliere, 64.
Gestiunea şi dezvoltarea turismului(de
2 ani
120
publice
turism și
profesionalizare, de cercetare)
agrement
65.
Gestiunea turismului cultural(de
2 ani
120
profesionalizare)
66.
Gestiunea hotelieră(de
2 ani
120
profesionalizare)
Deși oferta este suficient de mare, de obicei, candidații la studii se orientează spre
anumite programe de masterat la care și sunt formate grupe academice.
3.3.Studii superioare integrate
În ASEM nu sunt organizate studii superioare integrate.

3.4.Programe comune de studii superioare
În anul universitar 2017-2018 în ASEM nu au existat programe comune de studii
superioare.
3.5.Programe de doctorat (listă conform Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice)
În cadrul Școlii Doctorale ASEM se pregătesc doctori în științe la următoarele specialități
științifice:
1. 122.02.Sisteme informatice
2. 154.01.Geografia economică şi socială
3. 521.01.Teorie economică şi politici economice
4. 521.02.Economie mondială; relaţii economice internaţionale
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5. 521.03.Economie şi management în domeniul de activitate
6. 521.04.Marketing şi logistică
7. 522.01.Finanţe
8. 522.02.Contabilitate; audit; analiză economică
9. 523.01.Cibernetică şi informatică economică
10. 523.02.Statistică economică
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:
Tabelul 6. Programe de doctorat (listă conform Nomenclatorului specialităţilor
ştiinţifice)
55. Ştiinţe juridice
551. Teoria generală a dreptului
551.01. Teoria generală a dreptului
552. Drept public
552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
552.08. Drept internaţional şi european public
553. Drept privat
553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.03. Drept procesual civil
553.04. Dreptul familiei
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
553.06. Drept internaţional şi european privat
554. Drept penal
554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară,
investigaţii operative
56. Ştiinţe politice
561. Politologie
561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi
procese politice
562. Relaţii internaţionale
562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale
şi a diplomaţiei
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3.6.Programe de postdoctorat
În ASEM programe de postdoctorat sunt organizate la următoarele specialități științifice:
1. 154.01.Geografia economică şi socială
2. 521.03.Economie şi management în domeniul de activitate
3.7.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.
Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) în vederea organizării activității de
formare continuă a creat la data de 1 iunie 2017 Școala de Formare Continua ASEM. Școala de
Formare Continuă al ASEM are ca obiectiv general transferul de cunoștințe prin programele de
formare și dezvoltare profesională continua, în scopul dezvoltării abilităților profesionale.
Obiective ale ȘFC
a) Susținerea furnizării de programe de instruire modern, folosind metode inovative de
predare – învățare – evaluare.
b) Organizarea unor programe speciale pentru persoanele care provin din comunitățile
dezavantajate economic și social;
c) Promovarea și dezvoltarea unor programe de formare în colaborare cu universități sau
cu centre/departamente similar din tara si de peste hotare;
d) Sprijinirea facultăților în realizarea marketingului programelor de formare continua;
e) Dezvoltarea în ASEM a activității de cercetare privind educația adultului, care să
sprijine creșterea calității programelor oferite;
f) Sprijinirea dezvoltării de material didactice pentru programele de formare și
dezvoltare profesională continua.
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;
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;
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- reprezentanţii instituţiilor statale;
- reprezentanţii business-ului mic şi mijlociu pentru perfecţionare.
În anul de studii 2017-2018, 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.
Daca comparăm datele din anii precedenți, atunci constatăm, că numărul total de cursanți
a fost în creștere. La fel au fost stabilite programe de psiho pedagogie pentru persoanele din
afara ASEM. ASEM a fost selectat pentru a presta servicii de perfecționare pentru cadrele
didactice care predau discipline economice în scoli cu finanțare din buget.
Tabelul 7. Programe de formare continua în cadrul ASEM în perioada 2017-2018
Nr. Denumire Centru

1

2

3

4

5

Denumire Program

Centrul
de Bucătari - profesie – cod
consultanță
și 512001
dezvoltare
profesională
în
comerț
și
alimentație publică
Contabilitate
pentru
i nc epatori
Contabilitate 1C
Aplicarea
tehnologiilor
MACIP
informaționale moderne în
procesul de instruire.
Sistemul MOODLE
EXCEL nivel Bazic
EXCEL nivel Avansat
Administrarea afacerilor în
Turism
Managementul
serviciilor
Școala de turism Turistice
TSH
Ghid de Turism
Prelungire – A.A.T
Prelungire – M.S.T
Prelungire – G.T
Centrul
de Business Excel
Dezvoltare
Datebase design
Economică
si Information system analises
Afaceri
Publice
(CDEAP)
Centrul de instruire L.Engleză,
lingvistică
nivel "Introductive"
L.Engleză, nivel
"Lower
Intermediate"
L.Engleză,
prigătirea
BAC, gr.rusă
L.Germană, nivel "Introductiv
L.Spaniolă, nivel "Introductiv
L.Coreeană, nivel "Introductiv
L.Coreeană,
nivel
"
Intermediar
L.Chineză, nivel "Introductiv

nr de ore forma
program
certificare
522

de nr
persoane
instruite
15

Certificat CTICE

120
40
40

20
40
106
128
140
62
62
62
30
40
40

205
Se
eliberează
Certificate
de 57
perfecționare,
cu 29
indicarea numărului
de ore, în baza Or.
Rectorului ASEM
21
24
25
40
Certificat
de
Turism, seria C.P.
21
63
43
10
Certificat ASEM
18
Certificat
de 20
perfecționare
20
ASEM

20

6

100

33

60
20
40
20
40
40

Certificat ASEM 24
semnate de Rector
5
7
9
5
7
31

L.Italiană, nivel " Introductiv

20

6

Centrul de instruire Contabilitate pentru începători
contabilă
Contabilitatea 1C

7

Școala de Formare Primii pași în antreprenoriat, 40
Continua ASEM
management și oportunități de
finanțare
Managementul
financiar 24
contabil în întreprinderile
agricole
TOTAL

120
32

5
Certificat
perfecționare
ASEM

de 31
13

Certificat
de 110
participare IFAD
60

926

În perioada decembrie 2017 - ianuarie 2018 (conform Ordinul nr. 136-PD din
21.12.2017), pentru cadre didactice din ASEM au fost organizate Programe de perfecționare:
Tabelul 8. Programe de perfecționare pedagogică
Denumirea programului
Nr. de ore Nr. de participanți
Finalizare
1. Învăţarea bazată pe probleme - PBL

40

22

Certificat

2. Metode inovative de predare-învăţareevaluare în învăţământul profesional
3. Psihologie. Dezvoltarea personală a
cadrului didactic
4. Deontologia şi eficienţa comunicării
didactice
5. Aplicarea tehnologiilor informaționale de
comunicare în instruire (Sistemul
Moodle)
6. Utilizarea tablei interactive în procesul
de predare – învățare

40

22

Certificat

40

19

Certificat

40

24

Certificat

40

22

Certificat

20

21

Certificat

3.8.Alte tipuri de programe inițiate în anul raportării
În anul de studii 2017-2018 nu au fost inițiate alte programe.
4. SISTEMUL INTERN DE ASIGURARE A CALITĂŢII
Conceptualizarea managerial-organizaţională şi strategică al instituţiei în domeniul
asigurării calității este reflectat în Declaraţia Rectorului privind politica ASEM în domeniul
calităţii
(http://www.ase.md/files/documente/regulamente/interne/1.4_declaratia_pca.pdf)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:
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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.
Din martie 2009, SISTEMUL DE MANAGEMENT al CALITĂȚII din ASEM este
certificat
în
conformitate
cu
Standardul
Internaţional
ISO
9001:2008
(http://www.ase.md/ro/structura/ssdcmc/managementul-calitatii/informatii-generale.html).

4.1. Structura responsabilă
Organele responsabile de asigurarea calității serviciilor educaționale oferite de ASEM sunt:
1. Senatul ASEM, Consiliul Facultății și Departamentele, în cadrul ședințelor acestora se
monitorizează calitatea activităților educaționale. În cadrul ședințelor sunt discutate și 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. Serviciul Studii, Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii al ASEM
(SSDCMC) (http://www.ase.md/ro/structura/dsdcmc.html) este responsabilă de implementarea
politicilor şi obiectivelor referitoare la calitate în ASEM.
SSDCMC 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 SSDCMC: 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 SSDCMC 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;
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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 departament este desemnată o persoană responsabilă de aplicarea şi
monitorizarea proceselor de asigurare a calităţii.
4.2. Proceduri/mecanisme noi 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
(http://www.ase.md/ro/structura/ssdcmc/managementul-calitatii/procedurile-smc.html):
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, departament 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 și 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
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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 SSDCMC. Grupul de este format din mai multe persoane din orice domeniu de
activitate, inclusiv un student, 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 Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea
autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de
învăţământ profesional tehnic, superior şi de formare continuă (aprobată prin hotărârea
Guvernului RM Nr. 616 din 18.05.2016) și Standardului ISO 9001:2015. 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.
Au fost supuse procesului de evaluare externă a calităţii, efectuată de către Agenția
Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, și acreditate următoarele programe
de studii la ciclul I, licență:
 Acreditat pe o perioadă de 5 ani - Business şi administrare; Achiziții; Marketing şi
logistică; Turism; Merceologie şi comerţ; Economie generală; Administrație publică;
Managementul resurse umane; Finanţe şi bănci; Contabilitate; Economie mondială şi relații
economice internaționale; Statistică şi previziune economică; Cibernetică și informatică
economică; Tehnologii informaționale.
 Acreditat condiționat pe o perioadă de 3 ani - Tehnologia și managementul alimentației
publice; Informatică aplicată; Securitate informațională.
De asemenea, au fost supuse procesului de evaluare externă a calităţii, efectuată de către
Agenția Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, în vederea autorizării
programelor de studii la ciclul II, masterat, următoarele programe: Finanțe și tehnologii
informaționale; Contabilitate și servicii electronice asociate; Securitatea sistemelor informatice;
Integrare economică și afaceri europene; Managementul calității, expertiza și protecția
consumatorului; Tehnologia și managementul alimentației publice și agroturism; Digital
Business Management.
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/files/documente/Declaratia2018.pdf ).
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.
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3. Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale
instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul
Ministrului Educației nr. 10 din 14 ianuarie 2015
4. 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;
5. 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.
6. 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
2016-2017 – au fost supuşi evaluării 49 cadre didactice (au fost chestionaţi 1723 studenţi) din
ASEM, în anul 2017-2018 – au fost supuşi evaluării 37 cadre didactice (au fost chestionaţi 1348
studenţi).
Rezultatele generale pe ASEM privind evaluarea calităţii predării pentru anii universitari
2016-2017 şi 2017-2018:
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Figura 1. Rezultatele generale pe ASEM privind evaluarea calităţii predării pentru anii
universitari 2016-2017 şi 2017-2018
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 (nivel maxim 5, minim 1) a studenţilor privind condiţiile şi serviciile
oferite de ASEM. În anul universitar 2017-2018 au fost chestionaţi 382 studenţi.
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Figura 2. Gradul de satisfacție a studenților privind condițiile și serviciile oferite de ASEM
Itemii chestionării:
1. În ASEM sunt create condiţiile necesare pentru a obţine performanţe
2. Cursurile îmi satisfac nevoile de formare profesională
3. Cadrele didactice au o atitudine binevoitoare faţă de studenţi
4. Modul de organizare şi conţinutul orelor mă motivează să învăţ
5. Evaluarea performanţelor mele este corectă
6. Mă simt responsabil pentru formarea mea profesională
7. Relaţiile mele cu colegii sunt constructive
8. Decanatul are o atitudine respectuoasa faţă de mine
9. Problemele care au apărut au fost soluţionate cu promptitudine de curatorul grupei
10. Orarul orelor este stabilit corect
11. Organizarea procesului de învăţământ permite să-mi aleg disciplinele de studiu adecvate
cerinţelor mele
12. Resursele informaţionale (biblioteca, multimedia) din ASEM îmi satisfac nevoile de
formare profesională
13. Condiţiile materiale din ASEM (săli de curs, laboratoare) permit desfăşurarea adecvată a
procesului de formare
14. Condiţiile din căminele studenţeşti sunt acceptabile
15. Activităţile extradidactice (secţii sportive, cercuri, divertisment) contribuie la dezvoltarea
mea personală
16. Sunt implicat activ în activităţile desfăşurate în ASEM
17. Procesul educaţional din ASEM este bine organizat
18. Cu competenţele formate în ASEM cred că o să mă angajez uşor la serviciu
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 (http://www.isondaje.ro/sondaj/611954766/);
- 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;
 Regulamentul privind prelucrarea, în sistemul de evidenţă contabilă, a datelor cu caracter
personal – aprobat de Senat la 24.12.2014;
39





















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;
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;
Regulament cu privire la normare activității științifico-didactice în ASEM, red.2, aprobat de
Senat la 28.06.2017;
Regulamentul facultății ASEM, red.2, aprobat de Senat la 22.12.2017;
Regulamentul departamentului ASEM, aprobat de Senat la 22.12.2017;
Regulamentul privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă
în ASEM, red. 3, - aprobat de Senat la 25.04.2018;
Regulamentul privind acordarea titlurilor academice onorifice, aprobat de Senat la
27.06.2018,
Etc.
5. INFORMAŢII DESPRE STUDENŢI
5.1.Contingentul de studenţi
Contingentul de studenţi este prezentat în anexele 2, 3. În anul 2017-2018 în ASEM şi-au
făcut studiile 2852 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 26% din studenți,
la anul II – 28%, la anul III – 40%. Ponderea cea mai mică – 6,0% este pentru studenții de la
anul IV. Acest procent mic se explică prin faptul, că anul IV l-au urmat studenții de la câteva
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specialități, cum ar fi
„Drept”, „Tehnologii informaționale”, și „Tehnologia și
managementul alimentației publice”.
6%
26%
40%
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anul I

anul II

anul III

anul IV

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 - 17,4%, fiind
urmată de specialitatea Drept cu o pondere de 14,8%, de Business şi Administrare – 14,2%,
Contabilitate – 12,5% din totalul studenților de la învățământul cu frecvență. Ponderea de bază
(69,4%) o reprezintă studenţii ce îşi fac studiile în bază de contract cu achitarea taxei pentru
studii. După caracteristica gen raportul este 39,2% la 60,8%, respectiv pentru bărbaţi şi femei.
Procentul de absolvire constituie pe ASEM 80,6%, variind de la 75,2% pentru specialitățile
” Statistică și previziune economică” și „Securitate informațională”la 95,6% pentru specialitatea
„Achiziții”.
La învăţământul cu frecvenţă redusă îşi fac studiile 2746 studenţi la 14 specialităţi.
Structura pe ani de studii informaţia este prezentată în figura 4 . Astfel, ponderea studenților pe
ani de studii este identică, cu excepția anului V, care are ponderea de 4%. În anul de studii 20172018 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 37,7% la 62,3% respectiv pentru bărbați și femei. Procentul de absolvire la învățământul cu
fecvența redusă constituie 81,5% , variind între 75,5% pentru specialitatea „Administrație
publică” și 100% pentru specialitatea ”Economie mondială și Relații economice Internaționale”.
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Figura 4. Structura studenţilor de la învăţământ cu frecvenţă redusă pe ani de studii,
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, transferl 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 92,3%. Cea mai joasă reuşită – 85,4% este la anul
II, cea mai înaltă – 100% la anul V, deși am putea menționa, că diferența în ce privește reușita de
studii pe ani este nesemnificativă.
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Figura 5 . Structura notelor
Astfel, ponderea de bază o reprezintă notele cuprinse între 7,01 şi 8,0 – 25,4% și între
8,01 și 9,0 – 24,5%, între 6,01 - 7,0 – 20,7%. Tot odată menționăm, că ponderea notelor
nepromovabile este suficient de mare și constituie 11,0%. Analiza calităţii studiilor, conform
datelor din anexa 6 relevă faptul, că media notelor la prima sesiune este mai joasă decțt media la
admitere. Notele medii la prima sesiune sunt calculate pornind de la persoanele care au susținut
integral sesiunea. Tot odată, observăm numărul mare de restanțieri, care diferă de la o
specialitate la alta. Decalajul este diferit pentru diferite specialităţi. De asemenea diferă decalajul
şi în funcţie de baza de admitere (diplomă de colegiu, BAC) şi forma de învățământ (cu
frecvență, frecvență redusă).
5.4.Evidenţa studenţilor orfani
În baza Hotărârii Guvernului nr.1182 din 20.10.2008 „Despre aprobarea normelor
provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă din
învățământ”, 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 sfârșitul 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 rămași fără ocrotirea părintească este prezentată în anexa 7.

5.5.Evidența studenților cu grad de dizabilitate sever sau accentuat
În anexa 8 este prezentată lista studenților cu grad de dizabilitate sever și accentuat. În
anul de studii 2017-2018 lista acestora numără 22 persoane. Atribuirea studenților la această
categorie s-a efectuat în baza cerrtificatelor 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 20172018 și-au făcut studiile în ASEM 147 studenți din raioanele de Est: 109 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 (54,1%), cât şi de la
bugetul de stat (45,9%). La frecvența redusă toți studenții își fac studiile în bază de contract cu
achitarea taxei pentru studii.
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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 9. Asigurarea studenţilor cu cămin în anul de studii 2017-2018
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
Cămin.1,
str.
1
Florilor
2/2
Cămin.2,
str.
2
Florilor
2/2
Cămin.3,
str.
3
Florilor
4/2
Cămin.4,
str.
4 Florilor
4/2
TOTAL

270

250

280

271

266

272

227

178

250

226

168

249

1

10

1

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

7

7

6

280

278

261

260

1

6

1080

1087

916

903

13

6,5

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

cadre
didactice şi
auxiliare
În baza
cheltuielilor
efective

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 100 la
sută. Suprafața medie de locuit ce revine unui locatar constituie 6,5 m2, variind între 6m2 în
căminele 3 și 4 până la 7 m2 în căminele 1 și 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 2017.
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.).
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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;
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 10. 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

8

11

6

engleză

6

6

franceză

1

-

V

VI

nr. de studenți - an I

total

buget

contract

total

buget

contract

751

117

634

155

36

119

6

440

104

336

158

21

137

2

43

19

24

14

5

9

bulgară
găgăuză

Numărul total de grupe academice la ciclul I, licență constituie 219, din care 15,1% sunt
cu predare în limba rusă, 8,2% - cu predare în limba engleză, 1,4% cu predare în limba franceză.
Ponderea cea mai mare o constituie grupele cu predare în limba română – 75,3%.
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:
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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;
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.
Activitatea Consiliilor Studențești ale Facultăților:
Consiliul Studențesc al Facultății Business și Administrarea Afacerilor.
În anul universitar 2017-2018 și–a continuat activitatea Consiliul studențesc al
facultății (președinte: SACALIUC Cristina, gr. BA 143) care activ a colaborat cu conducerea
facultății, realizând proiecte ca:
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Caravana de Crăciun (1 – 21 decembrie
2017)
Caravana de Crăciun desfășurată în perioada 1
– 21 decembrie cu genericul “și tu poți fi Moș
Crăciun”. Actul de caritate a fost organizat de
CSSM ASEM, sub egida rectorului. Scopul
Caravanei este de a aduce zâmbetul şi magia
sărbătorilor de iarnă în inimile tuturor copiilor
de la Casa de copii Strășeni, str. Toma Ciorba
1/1.
Spartachiada locatarilor căminelor studențești 2018 (28 – 29 aprilie)
Spartachiada locatarilor căminului s-a desfășurat anul acesta la tabăra de odihnă Camping de la
Vadul lui Vodă. Competiții sportive de fotbal, șah, dame, volei la care au participat a 6
universități. ASEM fiind premiată cu 2 diplome de locul III.

Facultatea Contabilitate.
Consiliul studenţesc al facultăţii „Contabilitate” cu denumirea „Consiliul Studenților
Contabili”, în anul universitar 2017-2018 au activat având că președinte pe Șuletea Dumitrița.
Cei mai activi membrii ai Consiliului Studențesc au fost Șuletea Dumitrița – gr. CON 163, Bîtlan
Corina – gr. CON 163, Rusu Ștefan – gr. CON 164, Verstiuc Radu – gr. CON 164, Ciaglic
Anastasia – gr. CON 161, Bucliș Marionela – gr. CON 172.
Pe parcursul anului de studii 2017-2018 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. Astfel, ei, prin intermediul paginii pe facebook, comunică între studenții
facultății diferite evenimente organizate, dar și pe filiala decanat – studenți.
Așadar, membrii Consiliului Studenților Contabili au fost implicați în organizarea
evenimentelor culturale, artistice din cadrul facultății - împodobirea Pomului de Crăciun în Bl. C
de studii al ASEM, precum și urările de bine adresate comunității academice cu prilejul
Sărbătorilor de iarnă și a Anului Nou, 8 martie, Paște, VideoConferințele Internaționale
Studențești, conferințele studențești, simpozionul internațional al tinerilor cercetători, ziua
studentului, ziua profesorului, ziua ASEM-ului, săptămâna ușilor deschise la facultatea
„Contabilitate”, vizite la entități, Balul Bobocilor, Miss ASEM, târg de caritate etc.
Toate activitățile realizate de ei au necesitat eforturi, de aceia prezentăm câteva secvențe
din cele mai importante.
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Secvențe din distracțiile echipei din
Suceava împreună cu studenții contabili de
la ASEM după Faza finală a Concursului
„Contabilitatea - o carieră de succes”
organizat pe 17.05.18 la ASEM, Chișinău

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
Studenţească „Provocările contabilităţii în
viziunea tinerilor cercetători", din
22.11.17, ASEM în parteneriat cu
Departamentul „Contabilitate, audit și
finanțe” din cadrul Universității Ștefan cel
Mare din Suceava, România și facultatea
„Științe Economice”, Universitatea de Stat
din Poloțk, Belorus.

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
Studenţească „Provocările contabilităţii în
viziunea tinerilor cercetători", din
15.03.18, ASEM în parteneriat cu
Departamentul „Contabilitate, audit și
finanțe” din cadrul Universității Ștefan cel
Mare din Suceava, România și facultatea
„Științe Economice”, Universitatea de Vest
din Timișoara, România și Universitatea
Națională de Economie din din Odesa,
Ukraina
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Student pentru o zi la ASEM:
Șiletea Dumitrița Con 163,
Bâtlan Corina Con 163

Săptămâna ușilor deschisa la ASEM, facultatea Contabilitate:
Avram Valeria, Con 171

Bucliș Marionela Con 171.
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Studenții facultății Contabilitate în cadrul
Târgului de caritate „Fii și tu student
ASEM”
Suma acumulată de 10 500 lei a fost
înmânată festiv absolventei de liceu Sanda
Miron, în cadrul ședinței Senatului ASEM
din decembrie 2017.
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Un alt organism 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, Bujor D., CON 161 și Avram V., CON
171 care pe parcursul anului de studii s-au manifestat prin informarea, promovarea și atragerea
studenților facultății „Contabilitate” în activitățile și evenimentele organizate de Comitetul
sindical al Studenților ASEM. Printre evenimentele la care s-au manifestat studenții facultății
enumerăm Balul Bobocilor, care s-a desfășurat la 26 octombrie 2017 în cadrul ASEM și
interuniversitar la 16 noiembrie 2017. Din partea facultății au participat în rolul de Bobocică –
Avram Valeria, gr. CON-172 și în rolul de Bobocel – Roman Hariton, gr. CON-171, clasându-se
în clasament respectiv pe locul I din 6 perechi ale ASEM și locul 8 din 14 universități
participante.

Aprecieri din partea conducerii facultății de
Contabilitate pentru participanții la Balul
Bobocilor:
Avram Valeria Con 172
Roman Hariton Con 171
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La Concursul Miss ASEM, organizat de ASEM au participat trei studente contabile ale
anului I și III de studii de la facultatea de Contabilitate: Iuncu Liuba Con 171, Bordeniuc Ala
Con 157, Munteanu Elena Con 171.

Iuncu Liuba, CON 171

Bordeniuc Alla, CON 157

Munteanu Elena, CON 171

Miss INSPIRAȚIE

VICE-MISS ASEM 2018

Miss ORIGINALITATE

Facultatea Finanțe.
În anul universitar 2017-2018 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
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organizatorice. Astfel, menţionăm organizarea şi participarea la 10 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:

15 Mai 2018 întâlnire cu studenții de
la Universitatea din Texas
Un grup de 35 de studenți de la
specialitățile Business și administrare,
Servicii hoteliere, turism și agrement
au avut o întâlnire cu o echipă de şapte
studenţi din Statele Unite ale Americii,
statul Texas, localitatea San Marcos de
la
universitatea
“Texas
State
University”. Studenţii din SUA au
cunoscut studenţii de la ASEM şi au
realizat un schimb de impresii şi experienţe reciproce. Studenții au avut discuţii deschise despre
cultura Moldovei şi America atât cât şi despre cultura studenţească dintre aceste două ţari.

7-11 mai 2018 - Expoziție de postere ”UE face viața mai bună în Moldova”
Au fost expuse peste 20 de postere,
care au fost elaborate preponderant de
studenții
facultății
Business
si
Administrare (specialitatea Economie
Mondială și Relații Internaționale) și
facultatea Economie Generală și Drept.
Studenții au dat dovadă de creativitate
și măiestrie în redarea acelei asistențe
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pe care a primit-o Republica Moldova din partea Uniunii Europene.
Câștigătorii concursului de postere au fost identificați prin vot, participanții având posibilitatea
de a se expune și vota pentru acel poster care a reprezentat cel mai bine si creativ mesajul temei.
Câștigătorii concursului de postere 2018 au fost: Cioban Lidia (locul I), Doina Perju (locul II),
Cireș Daniela (Locul III), toate fiind studente a grupei academice EMREI-163. Câștigătorii au
fost premiați cu diplome și premii oferite de Delegația UE în Moldova.
8 Mai 2018 întâlnire cu membrii Asociaţiei Patronatului Judeţean al Femeilor de
Afaceri din IMM Suceava
Studenții de la specialitățile Business și administrare, Marketing și logistică, Servicii
hoteliere, turism și agrement au avut o întâlnire Asociaţia Patronatul Judeţean al Femeilor de
Afaceri din IMM Suceava în parteneriat cu Liga Studenţilor Români din Străinătate şi Centrul de
Dezvoltare SMART au derulat proiectul START UP 4 DIASPORA - cod proiect
POCU/89/3/7/107522. Începând cu luna ianuarie 2018 au fost organizate o serie de evenimente
de promovare, diseminare a informaţiilor şi de atragere a românilor din diaspora în cadrul
activităţilor de formare antreprenorială şi realizare planurilor de afaceri.
Start Up 4 Diaspora și-a propus încurajarea antreprenoriatului în România, susţinând
înfiinţarea de noi afaceri cu profil non-agricol în mediul urban de către persoane fizice cu vârsta
de peste 18 ani, care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate de cel puţin 12 luni. Prin
intermediul Start Up 4 Diaspora vor fi îmbunătăţite competenţele antreprenoriale pentru 250 de
persoane care vor participa la cursurile online de formare antreprenorială. În cadrul Start Up 4
Diaspora vor fi selectate 24 de planuri de afaceri, care vor primi o finanţare de până la 40.000
euro pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi competitive şi sustenabile. Cele 24 de
afaceri finanţate şi mentorate vor genera 48 de noi locuri de muncă (câte 2 pentru fiecare firmă
înfiinţată), contribuind la
scăderea
şomajului
şi
sustenabilitate economicosocială în regiunile în care
vor funcţiona.
8 mai 2018 - lecție
publică: Problema
transnistreană și
perspectivele de integrare
a RM în UE!
Invitat special - George BALAN, ex-ministrul Reintegrării RM
Evenimentul a fost organizat în cadrul Săptămânii Europene, cu genericul „Uniunea Europeană Progres în Diversitate.”
Subiectele abordate au fost pe marginea conflictului transnistrean și problemele cu care se
confruntă Republica Moldova în soluționarea lui. Totodată, studenții au fost informați despre
efectul demonstrativ și impactul său asupra procesului de reintegrare a regiunii transnistrene în
spațiul național. Pe larg s-a vorbit despre problemele cu care se confruntă zilnic populația de pe
partea stângă a Nistrului și despre măsurile care se întreprind de Chișinău în vederea facilitării
soluționării problemelor existente. Cea mai controversată parte a discuţiei a fost problema
datoriei pe care o are Transnistria la resursele energetice rusești și nu doar, precum și
obligativitatea Republicii Moldova de a le achita. Întrunirea a culminat prin secţiunea de
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întrebări în care studenţii şi-au manifestat interesul faţa de subiectul reintegrării și unificării,
locul și rolul conflictului transnistrean în procesul de integrare europeană.
24 aprilie 2018 – conferința cu genericul: „Comunitățile de tineri care bulversează
antreprenoriatul în orașe la nivel național și global”
Printre invitații de onoare, la conferință au fost: Excelența Sa, ambasadorul Franței în
Republica Moldova, Excelența Sa, Pascal Le Deunff, Roxana Țurcanu - Tolomey, Directoarea
Agenției Universitare Francofone în R. Moldova și Ucraina de asemenea Housem E. Touil,
laureat al Premiului Nobil pentru Pace, Director „Tunisian Start-up”, Rebecca Palmer
(EntreLaunch founder, Startup Nations Finalist), Andre Abi Awad (Entreprenergy, Coach),
Romina Diaz Machco (Coach and Trainer), Silvia Solonari (Entrepreneur and youth builder).
Conferința a fost organizată de către Dna Dodu-Gugea Larisa, cu sprijinul AUF și GEN Moldova
Festivalul are drept scop promovarea studiilor în limba franceză și sensibilizarea publicului față
de științele predate în limba franceză în Republica Moldova.

În urma efectuării unei anchete în rândul studenților, evenimentul a fost foarte interesant, util și
motivațional.
23 aprilie 2018 - Forul Economic Internaţional „Free Market RoadShow 2018”
Eveniment ajuns la cea de-a XI-a ediţie, întitulat sugestiv ”Let’s talk about European values!”,
organizat de GEN Moldova - Global Entrepreneurship Network Moldova, cu suportul Fundaţiei
Friedrich Naumann pentru Libertate și ASEM. Ca organizator din partea ASEM-ului este Dna
Dodu-Gugea Larisa.
Primul panel de discuții se referă la valori. Speakeri: Anders Ydstedt (Advisor at Scantech
Strategy Advisors and Chairman of Svensk
Tidskrift), Cris Lingle (Visiting Professor of
Economics at Universidad Francisco
Marroquín
in
Guatemala),
Federico
Fernández
(President
of
Fundación
Internacional Bases, Argentina and Senior
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Fellow with the Austrian Economics Center), Daniel Kaddik (Director of the Southeast Europe
office of Friedrich Naumann Foundation for Freedom).
Panel 2 – Antreprenoriat Social. Speakeri: Rebecca Palmer (EntreLaunch founder, Startup
Nations Finalist), Andre Abi Awad (Entreprenergy, Coach), Houssem E. Touil (World Bank
coach and Entrepreneur and Technological Enabler), Romina Diaz Machco (Coach and Trainer),
Silvia Solonari (Entrepreneur and youth builder).
18 aprilie 2018 - Masa Rotundă "Asistența tehnică și financiara a UE în Moldova"
Masa Rotundă a fost organizată în cadrul proiectului Jean Monnet Chair in EU Policies towards
Innovation, Creativity and Entrepreneurship/ EU2INNO cofinanțat prin programul Erasmus+ al
Uniunii Europene de către Crudu Rodica și Popa Marina.
În prima parte a activității am fost onorați cu prezența a
multor speakeri din cadrul Ministerului Economiei și
Infrastructurii, Ministerului de Finanțe, Cancelaria de
Stat și membri ai Delegației UE din Moldova. Domnul
Fabien SCHAEFFER, reprezentant al delegației UE din
Moldova, a vorbit despre rolul delegației UE în
susținerea și consolidarea capacității Republicii
Moldova în procesul de europenizare, argumentând faptul că UE este aptă și deschisă de a ajuta
și susține întru totul Republica Moldova atunci când va începe a acționa cu pași siguri.
După care, invitata Oxana GLUȘCENCO - reprezentanta Cancelariei de Stat, Direcția
Coordonarea Politicilor, a comunicat despre asistența
tehnică a Uniunii Europene. De asemenea, invitata Tatiana
IVANICICHINA în calitate de secretar de stat al
Ministerului Finanțelor a ținut discurs la tema ”Programe
și proiecte de asistență financiară a UE în Republica
Moldova”, prin care ne-a echipat cu o mulțime de
cunoștințe despre oportunitățile de a crea și a introduce noi
idei,procese sau bunuri pe piață.
Directorul oficiului Erasmus+ , Claudia Melinte ne-a
informat despre Oportunitățile Erasmus+ ca o modalitate de asistență financiara din partea UE
pentru promovarea excelenței in educație in Republica Moldova, încurajând toți tinerii să aplice
la programele Erasmus+.
Participanții s-au arătat foarte interesați de subiect întrucât studenții au adresat zeci de
întrebări curioase iar invitații au solicitat prezentările acestora, apreciindu-le la un nivel înalt.

16 - 23 aprilie 2018 - Școala de Primăvară Universitatea de Vest Timișoara FEAA IHRM
Un grup de 20 de studenți de la specialitățile Managementul Resurselor Umane, Business și
Administrare, Achiziții, și Marketing și Logistică din cadrul ASEM au participat la Școala de
Primăvară UVT FEAA IHRM, care a avut loc la Timișoara, România, cu tema: ”Generalizarea
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capacităților de angajare și managementul talentelor în Era digitală - cele mai bune practici”.
Organizatori: Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor a Universității de Vest din
Timișoara. http://ihrmss.proiecte-feaa.ro/
Școala și-a propus să aprofundeze și să consolideze
cunoștințele despre managementul resurselor
umane din perspectiva internațională și cea
practică.
Programul a cuprins conferințe, dezbateri și
ateliere de lucru referitoare la Managementul
Resurselor Umane Internațional (IHRM). Studenții
au participat la sesiuni de formare experimentală și
au dezvoltat împreună proiecte inovatoare.
Școala de primăvară UVT FEAA IHRM s-a bucurat de prezența academicienilor din
SUA, Marea Britanie, România, experți din companii naționale și multinaționale, cum ar fi
Deutsche Telekom Services Europe – Romania, BOSCH SERVICE SOLUTIONS, BRD-SG,
BCR FM– logistic, GRAFOPRINT, LIDEEA Development Actions SRL, ROSMAN GROUP și
alți profesioniști. Vorbitori au contribuit, prin diverse perspective și experiențe, la o mai bună
înțelegere a subiectelor abordate în materie de HR și Talent Management, încurajând o nouă
gândire și inspirând dezbateri.
În afară de programul educațional, studenții au participat și la o varietate de activități
sociale.
19 martie 2018 - atelier de lucru organizat în cadrul Proiectului Dezbateri
Universitare
La 19 Martie 2018, studenții de la specialitatea Business și
administrare au participat la un Atelier de lucru organizat în
cadrul Proiectului Dezbateri Universitare şi care a constituit o
etapă de pregătire a echipei ASEM, pentru Competiţia
Internaţională de Dezbateri Universitare din Banska Bystrica,
Slovacia. La 23 Aprilie, a avut loc Competiţia Internaţională
de Dezbateri Universitare la care echipa ASEM a participat la
Dezbaterile Universitare din Belgrad. Studenţii au urmărit
dezbaterea în mod on-line şi au acordat întrebări echipelor din
alte universităţi.

16 martie 2018 - Lecție publică
„Oportunități de dezvoltare”
Oaspete de onoare a evenimentului a
fost Ina Sandu, director Organizare
și Resurse Umane, Lafarge Moldova.
Studenților le-a fost prezentată
informația privind stagiile de practică, oportunitățile de dezvoltare personală, mobilitatea
internațională, precum și condițiile de muncă în cadrul Companiei Lafarge Moldova.
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3 martie 2018 - Workshop "Noile tehnologii și dinamica pieței forței de muncă"
Workshopul a fost susținut de Dragoș Cosmin Lucian Preda în cadrul căruia au participat mai
mult de 60 de studenți francofoni, responsabilii de formările universitare francofone,
reprezentanții întreprinderii ce au discutat despre automatizare, inovații și tehnologii noi și
impactul acestora asupra ocupării forței de muncă. Studenții de la ASEM au fost însoțiți de către
Doamna Dodu-Gugea Larisa.
6 februarie 2018 - Excursie la Combinatul de vinuri Cricova SA
Studenții anului III, specialitatea Turism, însoțiți de profesorul Maxim Vasile, au mers într-o
excursie de studiu la Combinatul de vinuri Cricova SA.
Vizitarea Orașul subteran Cricova le-a permis studenților să vadă cum se realizează procesul de
maturizare a vinurilor de marca și de producere a spumantului clasic. De asemenea, aceștia au
rămas impresionați de numărul și lungimea străzile subterane și de varietatea Colecției Naționale
de vinuri.

8 decembrie 2017 - Conferința studențească „Identification et la gestion des talents –
source de la croissance de la compétitivité”
Conferința a fost deschisă de către vice-rectorul pe Relații Internaționale și Știință,
Doamna Țurcanu-Tolomey – Directoarea Agenției Universitare Francofone în R. Moldova și
Ucraina, care le-a vorbit studenților francofoni despre importanța participărilor lor la diferite
evenimente mai ales cele științifice, Vișan Claudia Responsable de Projets Formation
Gouvernance Recherche, Europe centrale et orientale, ca oaspete de onoare - Bonnard Pascal
Universite, Coordinateur du Master AlterEurope, maître du conf., dr., de asemenea la conferință
au participat Dna Lobanov Natalia, prof. univ., dr. hab de asemenea Popa Marina, lector
universitar.
Organizator – conf. univ. DoduGugea Larisa.
Participanții la conferință au pregătit
prezentări diverse și interesante:
- Platon Cătălina „Qu’est-ce que c’est
que le talent?”EMREI - 152
- Didenco Daniela „Talent l'allégorie de l'âme”, EMREI - 171
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- Pisică Igor „La motivation et les salaires dans les sociétés transnationales” EMREI - 151
- Curmei Olga „Identifier et gérer les talents – une ressource pour améliorer la compétitivité”,
EMREI - 153
- Brecico Alexandru „Les jeunes - source inépuisable de créativité et d'innovation” EMREI - 151
- Tombrachevici Valentin „Les meilleures professions du futur” EMREI- 151
- Melnic Cornelia; Nartea Carolina "Pourquoi la gestion des talents est une stratégie commerciale
si important?"D – 141;
- Tarlev Vasilisa, Vulpe Gheorghe „Dernières innovation du secteur de la robotique” EMREI. 151
- Tamașciuc Valeria „La quatrième révolution industrielle” EMREI -171
- Spînu Olga, Coadă Doinița „La productivité des employés de la perspective de surveillance, les
aspects législatifs” D - 142
- Țâbârnă Livia „Le commerce électronique - ressource d'accroissement de la compétitivité”
EMREI -151
- Boșcăneanu Dorina "L'impact des innovations créatives dans la vie quotidienne” EMREI - 151
La conferința studențească au participat studenți de la specialitățile Economie Mondială
și REI și Drept. Au avut loc dezbateri pe marginea subiectelor și s-a ajuns la concluzia că
studenții au un potențial enorm pentru a efectua cercetări.
27 noiembrie 2017 - Dezbateri în cadrul University Debates la Belgrad, Serbia
Pe 27 noiembrie 2017, la Belgrad, în
Serbia, au avut loc dezbateri în cadrul
University Debates la care au participat
5 studente din cadrul ASEM, dintre care
3 fiind studentele facultății Business și
administrarea
afacerilor:
Cristina
Ordeanu, Alexandra Zalenscaia și
Mihaela Popa.
University Debates este o platforma
adresată
studenților
din
Europa
Centrală, de Sud-Est și de Est care le
permite acestora să-și facă noi
cunoștințe și să-și expună părerea
asupra unor probleme actuale, europene și euro-atlantice. Temele propuse anul acesta au ținut
cont de reformele din Uniunea Europeană, securitatea internațională (Coreea de Nord) și
independența Cataloniei.
17 Noiembrie 2017 - Deca Idea Challenge - GEW2017Moldova
A cincea zi a Săptămânii Globale a Antreprenoriatului – GEW2017 Moldova a fost marcată de
finala competiția internațională Deca Idea Challenge, unde tinerii cu vârsta cuprinsă între 6-22
ani, care s-au înscris la concurs și-au testat potențialul inovativ și creativ. Materia prima sau
produsul de lucru fiind un elastic. La competiție au aplicat patru echipe din ASEM, specialitatea
EMREI. Evenimentul a fost organizat în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
Dna Dodu-Gugea Larisa, în parteneriat cu GEN Moldova și Direcția Generală de învățământ.
Prima echipă au reparat un scaun, asamblându-l prin intermediul elasticelor, acesta devenind
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ulterior trainic, utilizabil și din punct de vedere estetic foarte drăguț. A doua echipă au realizat un
tablou creativ cu ajutorul elasticelor. Cea de-a treia echipă au efectuat o colivie pentru refugierea
păsărilor care sunt victime ale defrișărilor masive, punându-se accent pe faptul că ” trebuie să
lăsăm planeta urmașilor noștri cel puțin precum am primit-o”. De asemenea s-a adus în discuție
responsabilitatea socială, conștientizarea impactului asupra mediului înconjurător și despre noua
eră a afacerilor. Cea de a patra echipă au creat chitare din elastice, la care se poate cânta cu
diverse obiecte. Misiunea lor fiind de a se deschide un centru de dezvoltare pentru copii.
Câștigătorii au fost desemnați echipa care a realizat colivia pentru păsări, ideea fiind de
actualitate, cu relevanță și utilitate în timp, însă și pentru celelalte echipe, juriul le-a oferit un
feedback personalizat vis-a-vis de ideea lor.

10 noiembrie 2017 - Vizita de studiu la
Combinatul
de
Materiale
de
Construcții MACON
Studenții
programului
de
studii
Merceologie și comerț, gr. MERC 161,
vizita de studiu la Combinatul de
Materiale de Construcții MACON.

în

6-10 noiembrie 2017 a doua ediţie a evenimentului Chișinău Start-up WEEK 2017
Studenții de la specialitățile Business și administrare, Marketing și logistică au participat la a
doua ediţie a evenimentului Chișinău Start-up WEEK 2017.
Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC, cu
suportul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internaţională (USAID) şi Guvernului Suediei, în cadrul
Proiectului "Dezvoltarea Centrului de Excelenţă în Domeniul
TIC", Tekwill, în parteneriat cu IHUB, Game Factory,
Dreamups şi alţi parteneri şi sponsori au organizat cea de-a
doua ediţie a evenimentului Chișinău Start-up WEEK 2017,
care a avut loc în perioada 6-10 noiembrie 2017 la Chişinău, în
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incinta Centrului de Excelenţă în Domeniul TIC "Tekwill".
Chișinău Start-up WEEK a presupus o serie de evenimente reunite pentru cinci zile pe o
platformă unică de comunicare dintre Guvern, donatori, corporaţii, start-upuri, investitori şi
presă, în scopul consolidării ecosistemului local al start-up-urilor, creşterii economice şi
promovării conceptului "Start-up Moldova" pe plan internaţional.
Ediţia a doua a Chișinău Start-up WEEK a întrunit peste 2000 de participanţi din sectorul
IT,reprezentanţi ai Guvernului, donatori, investitori, instituţii de învăţământ, start-upuri,
entuziaşti, dar şi specialişti valoroşi de peste hotare.
2 noiembrie 2017 - Masa rotundă „Tinerii – sursa de creativitate și inovații în
Europa”
Masa rotundă cu genericul „Tinerii – sursa de
creativitate și inovații în Europa” a fost organizată
în cadrul proiectului Jean Monnet Chair in EU
Policies towards Innovation, Creativity and
Entrepreneurship/ EU2INNO.
Rodica Crudu și Marina Popa –
organizatoarele și coordonatoarele evenimentului –
au reușit să adune alături cei mai buni studenți și
absolvenți ai facultății și studenți ai altor
specialități. Cristian Bounegru și Cristian Catan,
absolvenți ai REI, au inspirat prin discursurile lor și au motivat tinerii prezenți să muncească
mult și să nu renunțe în calea spre succes. Tematica prezentărilor expuse a variat de la
programele de mobilitate academică și potențialul creativ al generației Z până la ce de-a patra
Revoluție Industrială – toate menite să
promoveze implicarea continuă a tinerilor și
valorificarea potențialului lor.
29 octombrie 2017 - Excursie la
Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.
Studenții programului de studii Business şi
Administrare (axat pe învăţarea pe bazată de
probleme - PBL) şi cei la programul de studii
Finanţe în excursie la Efes Vitanta Moldova
Brewery S.A.
Studenţii, fiind ghidaţi de reprezentantul
companiei, au fost familiarizaţi cu istoria companiei, procesul de producere a berii, apoi au
vizitat unele secţii de producere.
26 octombrie 2017 –
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Excursie la fabrica de mezeluri ”Salamer-Com”.
Vizita a fost organizată de profesorii departamentul ”Marketing şi Logistică” în scopul
familiarizării studenţilor ASEM, grupa A 151, cu procesul logistic şi tehnologic.
Studenţii au avut posibilitatea să-şi confirme conceptele teoretice privind logistica în activitatea
practică descrisă cu amabilitate de tehnologul şef dl Patraşcu Marian şi contabilul şef dna Dorina
Glava.
Excursia de studiu s-a finalizat cu degustarea produselor, în cadrul căreia studenţii şi profesorii
au apreciat calitatea înaltă a acestora, corespunzător unei întreprinderi moderne şi orientate spre
client.
24 octombrie 2017 – Vizită de studiu ONU Moldova
Pentru a marca Ziua Organizației
Națiunilor Unite, reprezentanța
din Republica Moldova a
organizat pe 24 octombrie 2017
Ziua Uşilor Deschise. Studenții
EUROCLUB ASEM nu au ratat
această oportunitate frumoasă. Ei
au făcut turul Casei ONU, care
găzduieşte agenţiile rezidente în
Moldova din 1994 și s-au
familiarizat
cu
activitățile
desfășurate în cadrul organizației. Au participat 15 studenți de la specialitatea EMREI, grupa
EMREI 171 însoțiți de doamnele Marina POPA și Larisa DODU-GUGEA.
3 octombrie 2017 - lecție
publică
„Drumul
spre
concurență”. Oaspete de onoare
a
evenimentului
a
fost
Președintele
Consiliului
Concurenței Viorica CĂRARE
Studenții s-au familiarizat cu
activitățile de bază a Consiliului
Concurenței și rolul său în
economia națională. Au participat
studenții specialității EMREI și
profesoarele de la departamentul Business Internațional Marina POPA, Larisa DODU-GUGEA
și Maria CHIȘCĂ.
2 octombrie 2017 întâlnire cu
Directorul Relaţiilor Publice LG
Electronics în Rusia şi ţările CSI
La 2 octombrie 2017, studenții de la
specialitățile Business și administrare,
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Marketing și logistică, Servicii hoteliere, turism și agrement au participat la întâlnire cu
Directorul Relaţiilor Publice LG Electronics în Rusia şi ţările CSI Tatiana Şahnes, care a
împărtăşit experienţa sa vastă în pregătirea şi implementarea proiectelor de responsabilitate
socială corporativă, în cadrul proiectului „Voluntariatul corporativ ca un nou tip de strategie şi
responsabilitate socială a companiilor mari prin exemplul LG Electronics”.
Traininguri
Școala de Iarnă Jean Monnet a ASEM de Studii
Europene
Școala de Iarnă Jean Monnet de Studii Europene, a
fost organizată în două module:

-

“Managementul Inovațional al UE” (24-26
Ianuarie 2018)

-

“Inovații, Creativitate și Antreprenoriat”
(31 Ianuarie - 2 Februarie 2018).
Eveniment este organizat în cadrul proiectului
Jean Monnet Chair in EU Policies towards
Innovation, Creativity and Entrepreneurship /
EU2INNO(nr de ref.: 574680-EPP-1-2016-1MDEPPJMO-CHAIR), co-finanțat de Programul
Erasmus+ al Uniunii Europene și urmează a fi implementat în perioada 2016-2019.
Coordonatorul academic al acestui proiect, precum și al acestei școli este Rodica CRUDU,
dr., conf. univ., profesor Jean Monnet.
Școala de iarnă Jean Monnet este la cea de-a 2-a ediție și se bucură de mare succes și
interes din partea participanților
Școala de Primăvară Jean
Monnet "Integrarea Europeană și
Economia UE"
În perioada 27-31 martie 2018, a
fost organizată Școala de Primăvară Jean
Monnet
cu
tematica
“Integrarea
Europeană
și
Economia
UE”
(coordonator - Rodica CRUDU și Marina
POPA,
departamentul
Business
Internațional). Acest eveniment reprezintă
o activitate follow-up a proiectului
anterior coordonat de Dna Rodica Crudu,
Jean Monnet Module EUREM: Probleme
de dezvoltare economică ale UE și
relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană (2014-2017).
La acest eveniment au avut oportunitatea de a participa mai multe grupuri-țintă: studenți din
cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”,Universitatea de
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Studii Europene din Moldova,Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a
Moldovei, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, ASEM. De asemenea, la Școala de
primăvară au luat parte profesori si lectori universitari, conferențiari universitari de la UTM.,
ASEM, Universitatea din Tiraspol și tineri cercetători științifici de la Institutul Național de
Cercetări Economice.
În cadrul Școlii de primăvară 2018, participanții au avut ocazia de a afla lucruri noi,
importante și interesante despre Uniunea Europeană: Istoricul creării UE, Cadrul instituțional al
UE și procesul de luare a deciziilor la nivel comunitar, Disparități regionale în cadrul U.E.,
Fonduri structurale și de investiții, Politicile UE, Competitivitatea economiei Europene, Politica
externă a UE, Locul UE în economia globală, Relațiile Republicii Moldova cu Uniunea
Europeană, etc. La îmbogățirea cunoștințelor au participat invitați de onoare, așa ca: Dr. hab.
Olesea PLOTNIC; Iulian GROZA, director executiv, Institutul Național pentru Politici și
Reforme Europene; Vadim GUMENE,Expert-Grup.
Atelierul de lucru Jean Monnet:
Economiile Creative și Inovatoare
26 aprilie 2018,în cadrul Forumului
Internațional „Consolidarea
Triunghiului cunoașterii în Moldova”/
TRIANGLE-2018, ASEM
Atelierul de lucru “Economiile Creative și
Inovatoare” a fost organizat în două
sesiuni: una practică și alta bazată pe prezentări ale rezultatelor cercetării.
Workshop-ul a început cu un exercițiu practic "Inovator’s Journey", moderată de prof. Clive
Holtham, City, University of London, Marea Britanie. Prof. Clive Holtham a prezentat cele mai
importante competențe ale unui manager contemporan, evidențiind rolul imaginației, creativității
și capacității de a inova în succesul acestuia. De asemenea, au fost prezentate câteva studii de
caz, drept exemplu de manageri creativi și inovativi. Atelierul a presupus realizarea mai multor
activităţi, fiecare fiind însoțit de o fișa de lucru, orientate să ajute participanţii să identifice și să
examineze barierele cheie într-o călătorie imaginară, de inovare, şi cum să le depăşească.
 Concursuri
Concursul Internațional al Proiectelor de Cercetare din domeniul economiei.
Concursul a fost organizat de către Centrul științific de cercetare ,,Progres”, de pe lângă
Universitatea de Stat din Comrat, cu scopul susținerii activităților de creație științifică a
studenților în instituțiile de învățământ superior.
În concurs au participat 187 studenți de la 33 universități din 7 țări (Republica Moldova,
Bulgaria, Ucraina, Republica Belarus, Federația Rusă, Kazahstan, Kârgâzstan).
Printre câștigători se regăsesc studenții facultății Business și Administrarea Afacerilor:
LOCUL I : GORDILOVA Ecaterina – conducător științific: dr., conf. univ. Dorogaia Irina
LOCUL II: BÎZDÎGA Cătălina - conducător științific: lector universitar Hăbășescu
Mariana;
BRAD Ecaterina - conducător științific: dr., conf. univ. Solcan Angela
LOCUL III: CEBAN Olga - conducător științific: dr., conf. univ. Dorogaia Irina.
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Concurs de eseuri "Looking to the future - Common values, common dreams"
Concursul de eseuri "Looking to the future - Common values, common dreams" a fost organizat
sub egida Academiei de Studii Economice și Asociației de Studii Etnice și Regionale, în cadrul
proiectului ”ENACTED - European Union and its neighbourhood. Network for enhancing EU’s
actorness in the eastern borderlands (2017-2625)”, co-finanțat de Uniunea Europeană.
Pe data de 7 mai, în cadrul evenimentului, studenții au prezentat eseurile sale, timp de 7 minute
fiecare, concurând pentru premiul cel mare,
posibilitatea de participare la etapa
internațională a concursului. Participanții
au dat dovadă de creativitate și originalitate
în abordarea temei propuse spre cercetare.
Au fost prezentate 17 eseuri, evaluate de
către 3 membri ai juriului:
1. CRUDU Rodica
2. SAINSUS Valeriu
3. MISTREAN Sabina
În urma deliberărilor a fost ales cel
mai original și creativ eseu, premiul mare
revenind Dianei Mazniuc, studentă la Universitatea de Stat din Moldova. Toți participanții au
primit certificate de participare!
Concurs intelectual EUROCAFE
În data de 10 mai 2018, Săptămâna Europeană în ASEM - 2018 a continuat cu concursul
studențesc EuroCafe. Concursul EuroCafe a demarat în câteva probe intelectuale și creative, pe
parcursul cărora participanților le-au fost testate cunoștințele despre istoricul creării UE,
instituțiile UE ți politicile comune. La concurs au participat 3 grupe formate de studentii de la
programul de studii Relații Economice Internaționale: “EU League”, “Moldovan Girls” și “All
for One”.
Concursul a presupus parcurgerea mai multor runde: prezentarea echipelor, proba
intelectuală, runda surpriza si a culminat cu tema pe acasă. Pentru ultima runda, "Să călătorim
prin UE", participanții
au ales să reprezinte
diferite țări membre ale
UE și au pregătit
curiozități si delicii
culinare
tradiționale
acestor țări. Tema de
acasă a dus sala într-o
frumoasă călătorie prin
istoria, cultura și arta
culinară
a
țărilor
membre
a
Uniunii
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Europene. Călătoria a culminat cu bucate delicioase pregătite tot de participanții. Participanții au
manifestat un viu interes pentru valorile europene și dorință puternică de a face parte din marea
familie a UE și de a face un pas sigur spre prosperitate.
Probele concursului au fost jurizate de Rodica CRUDU, Marina POPA și Ana-Maria PALADI
(reprezentant a studenților). Concursul a fost moderat de o participantă din anul trecut, Livia
ȚIBIRNĂ. La finalul concursului, toți participanții au primit diplome de participare și cadouri
din partea Oficiului Delegației UE în Moldova.
Echipa "All for One" (Roman Diuta, Diana Perju, Tatiana Babencu, Daniela Gutu și Irina
Starciuc) a fost premiată cu locul I. Câștigătorii au primit diplome și premii oferite de Delegația
UE în Moldova (acumulatoare de incarnare a dispozitive electronice). Locul II a fost ocupat de
echipa "EU League" (Diana Lesnic, Catalina Melega, Ana Munteanu, Alina Lazari, Ecaterina
Toma, Marina Zapsa). Premiantele locului II au primit câte o diplomă de participare și cate un
memory stick. Echipa "Moldovan Girls" (Mihaela Ceban, Meri Cazacu, Eugenia Bambuleac,
Tatiana Auzeac, Maria Butnaru) a ocupat locul III, iar fetele au fost premiate cu diplome de
participare, căni și agende cu logo UE.
Concursul de eseuri 2018 “Visul meu European”
La concursul de eseuri, Daniela Gutu, a fost premiată cu diploma de gradul I, primind o
diploma și un premiu bănesc de 600 lei (oferit din bugetul proiectului EU2INNO); Mihaela
Ceban a ocupat locul II, fiind premiata cu diploma si un premiu bănesc de 400 lei, iar Ana-Maria
Paladi, a fost premiată cu diplomă de gradul III și o umbrela cadou.
Pentru concursul de postere, toți studenții participanți au votat, ei singuri alegând cel mai
creativ și original poster. In urma procesului de vot, posterele Lidiei Cebanu (locul I), Dianei
Perju (Locul II) și al Danielei Cireș (locul III) au fost alese ca fiind câștigătoare, fiind premiate
cu diplome în acest sens.
Concurs internaţional de eseuri pe tema „Contribuţia mea la realizarea obiectivelor
ONU de dezvoltare durabilă şi sustenabilitate până în anul 2030”
Studenţii de la Academia de Studii Economice din Moldova, alături de colegii de la 30 de
universităţi din 19 ţări ale lumii au luat parte la competiţia internaţională de eseuri studenţeşti,
iniţiată de Academia Economică „D. A. Tsenov” din or. Svishtov, Bulgaria.
Eseurile studenţilor Olga Caminschi (BA 175), Daniel Spinei (MKL 172) şi Ana Hîrbu,
(coordonator științific lectorul universitar departamentul Limbi Moderne - Hîrbu Stella) au fost
apreciate şi selectate pentru a fi publicate într-o culegere ştiinţifică pe această temă.
Prin astfel de manifestări, studenţii îşi dezvoltă creativitatea, exersează abilităţile lingvistice,
pragmatice şi socio-economice, alăturându-se reţelei internaţionale de cercetare întru
implementarea obiectivelor globale de dezvoltare durabilă.
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Concursul economic ”AZI STUDENT, MÂINE
ANTREPRENOR” ed. a X.
Departamentul Management din cadrul Facultății
Business și Administrarea Afacerilor a organizat, joi, 26
aprilie 2018, cea de-a 10-a ediție a Concursului
economic studențesc “Azi student, mâine antreprenor”.
Concursul a fost organizat în cadrul Forumului
Internațional "TRIANGLE". Tema ediției jubiliare a fost
"Idei de afaceri creative și inovative
valorificând resursele locale”. La concurs
s-au înscris 19 echipe de la diferite
programe de studii ale ASEM: Business și
Administrare, Achiziții, Drept, Economie
mondială
și
relații
economice
internaționale, Marketing și logistică,
precum și 2 echipe de la Universitatea de
Stat „Alecu Russo” din Bălți. Cu un
cuvânt de salut a venit Rectorul ASEM,
profesorul Grigore Belostecinic, care le-a
dorit succes tuturor participanților.

Concurs Internațional Culinar “Wellness & Zero Waste - Food & Beverage Contest”
În perioada 13 – 17 martie 2018, echipa ASEM, formată din studentele gr. TAP 151: Palamaru
Daniela, Romanovici Olga, Vieru Nadejda, Graur Livia și condusă de către lectorul universitar
Olga Tabunșcic, participă la a 4-a ediție al Concursului Internațional Culinar “Wellness & Zero
Waste
Food
&
Beverage
Contest”
organizat în or. Casargo,
Italia.
Echipa ASEM a fost înalt
apreciată de membrii
juriului și a obținut
premiul
"BEST
SYMPATHY
TEAM"
oferit de preşedintele
juriului Luigi Gondola, în
memoria bucătarului-şef
Mino Gondola (Anexa
10).
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Concursul Miss ASEM 2018, ed. a XVI-a - 4. 04. 2018 –
Carolina Țăruș, studenta facultății Business și
Administrare, gr. BA 174 eng, a câștigat titlul de Miss ASEM și
pe cel de Miss Simpatia Publicului.
La concurs au participat nouă studente. Prestația tinerelor,
în cadrul celor patru probe, a fost jurizată de reprezentanții
sponsorilor. Concursul Miss ASEM a avut loc la teatrul ”Eugene
Ionesco” din capitală.
Concurs de eseuri ”Învățământul din Republica
Moldova – prin tradiție spre CALITATE”
Cu ocazia Zilei Mondiale a Calității, Agenția Națională de
Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP) a
desfășurat în perioada 4 octombrie - 8 noiembrie 2017, un
concurs de eseuri pentru studenți, cu tema: Învățământul din Republica Moldova – prin tradiție
spre... CALITATE.
Lucrările au fost evaluate de către o comisie din cadrul ANACIP, Agenţiei Universitare a
Francofoniei (AUF), precum și cadre didactice din exterior. În urma evaluării, au fost apreciate
cele mai originale idei, gândirea critică, creativitatea, spiritul analitic, încadrarea în temă,
argumentarea ideilor și, nu în ultimul rând, corectitudinea lingvistică și gramaticală.
Doi studenți de la ASEM au fost desemnați
printre câștigătorii concursului: locul I Augustin Ignatov, Ciclul II. Masterat, locul II
l-a obținut - Camelia Lupașco, studenta
facultatea BAA, gr. TAP 161.
Balul Bobocilor ASEM 2017
Tradiţional
în
luna
octombrie,
Comitetul Sindical al Studenților si
Masteranzilor ASEM a organizat cel mai
așteptat eveniment al anului pentru studenții anului I - Balul Bobocilor ASEM 2017.
Facultatea BAA a fost prezentată de două echipe: Spinei Dan si Morari Cristina din grupa
MKL -172 şi Stratan Ion si Stratulat Veronica din grupa BA-173.
Participanţii au fost supuşi la 4 probe: prezentarea, improvizația, tema pentru acasă cu
genericul „Realitatea bate filmul” şi dansul.
Martie - mai 2018 campaniei de promovare ”ASEM vine în liceul tău”
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” organizate de
Centrul de Marketing,
Parteneriate şi Carieră al ASEM.
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În cadrul întâlnirilor, elevilor din clasa a 12-a, le-a fost prezentată oferta educațională a ASEM.
Astfel au fost vizitate mai multe licee din țară.
La realizarea proiectului au contribuit:
- Dodu Gugea Larisa, conf. univ., departamentul Business Internațional
- Fedurcicova Svetlana, conf. univ., departamentul Comerț, Turism și Alimentație publică
- Grosu Carolina, conf. univ., departamentul Comerț, Turism și Alimentație publică
- Hachi Mihai, conf. univ., departamentul Business Internațional
- Livandovschi Roman, conf. univ., departamentul Comerț, Turism și Alimentație publică
- Popa Mariana, lector universitar, departamentul Business Internațional
- Serduni Serghei, conf. univ., departamentul Management
- Șavga Ghenadie, conf. univ., departamentul Management
- Șișcan
Ecaterina,
lector
universitar,
departamentul
Marketing și Logistică
- Apachița Svetlana, lector
universitar,
departamentul
Limbi moderne
În perioada 22-24 05. 2018, cadrele
didactice de la Departamentul Limbi
moderne au vizitat liceele din
municipiul Chişinău:
- Panainte Lidia – liceul „N.
Spătaru” (23.05.2018);
- Chiosea Angela – liceul
„Orizont” (24. 05. 2018);
- Bacinschii Svetlana şi Bolgari Natalia - liceul „Dmitrie Cantemir” (22.05.2018);
- Mămăligă Alla – liceul „Mihail Cogălniceanu” (23.05.2018);
- Ionaş Nona – liceul „Alexandru Ioan Cuza”;
- Hioară Natalia şi Apachiţa Svetlana – liceul „Georghe Călinescu”;
- Rusu Djulieta – liceul „Gaudeamus” (24.05.2018).
Cadrele didactice au participat activ la acţiunea de promovare a ASEM-ului, organizată
tradiţional difuzând diverse materiale promoţionale şi ziarul ASEM ,,Curierul economic”.
De asemenea în campania de promovare ”ASEM vine în liceul tău” au fost implicați și studenții
facultății:
- Antoni Andriana, T 161
- Babă Dumitru, MKL 162
- Caliga Vergil, MKL 154
- Grosu Corina, MKL 162
- Ivanita Daria, T 161
- Pisica Igor, EMREI 151
- Țîbîrnă Livia, EMREI 151
Aprecierea meritelor studenţilor
În scopul dezvoltării activismului studenţesc, aprecierii meritelor absolvenţilor în
activitatea extraacademică și promovarea imagini pozitive a Facultăţii Business şi Administrarea
69

Afacerilor în ASEM şi în exterior, la şedinţa Consiliului Facultății Business și Administrarea
Afacerilor din 25 iunie 2018 (Proces verbal nr. 8) s-a decis să se decerneze DIPLOME de
MERIT următorilor absolvenţi, Promoţia 2018:
 BRECICO Alexandru, EMREI 151 - Bursa de Merit 2017. Membrul Senatului ASEM. Premiu
Special în cadrul Concursului ”Cel mai Bun Student ASEM 2017”; finalist al concursului
internațional ”DECA Idea Challenge”; diplomă de gradul II la Simpozionul Științific al tinerilor
Cercetători 27-28 aprilie 2018; diplomă de gradul II la Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători
22-23 aprilie 2016; diplomă de gradul I la Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători 28-29 aprilie
2017, secțiunea Analiză economică ; diplomă de gradul I la Simpozionul Științific al Tinerilor
Cercetători 28-29 aprilie 2017, secțiunea Relații economice internaționale; diplomă de gradul II la
Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători 28-29 aprilie 2017, secțiunea Teorie economică și politici
economice; locul I în cadrul atelierului ”Jeunes entrepreneurs francophones”, 29-30 mai 2017,
Chișinău; diplomă de gradul I la Concursul de Eseuri cu genericul ”Visul meu European”; locul I la
concursul ”EuroCafe ”. Șef de grupă. Promotor al imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior.
MGL - 9,99 EMREI și 9,56 BA (frecvență redusă) (Diploma nr. 0075)
 POPA Mihaela, BA 151 - Bursa Guvernului 2017, Bursa Paul Bran 2017. Membrul
Senatului ASEM. Tânăr Ambasador European pentru anul 2017-2018. Premiantă cu placheta de
excelență la cea de-a XXIV ediție a #TopulFirmelorVaslui organizat de Camera de Comerț,
Industrie și Agricultură Vaslui, România. EU NEIGHBOURS EAST participant la dezbateri
universitare internaționale în Serbia MESA10, participantă la proiectul Erasmus+ în Armenia
Boosting youth entrepreneurship through AgriCULTURE, organizator al proiectului „UpGreat”
ediția Event Management. Diplomă de gradul I – Concursul economic studențesc ”Azi student,
mâine antreprenor” - ediția a IX-a. Șef de grupă. Promotor al imaginii pozitive a facultății în
ASEM și în exterior. MGL - 9,88. (Diploma nr. 0076)
 TOFAN Nicoleta, EMREI 154 - diplomă de gradul II la Simpozionul Științific
Internațional al Tinerilor Cercetători (2018); titulara Bursei de Merit 2017, diplomă de gradul I
pentru participare la concursul de Postere, cu genericul ”UE face viața mai frumoasă în
Moldova” (2017) în cadrul proiectului Jean Monnet Chair in EU Policies towards Innovation,
Creativity and Entrepreneurship; diplomă pentru participare la Concursul ”EuroCafe”, în cadrul
proiectului Jean Monnet Chair in EU Policies towards Innovation, Creativity and
Entrepreneurship (2017) diplomă de gradul I la Simpozionul Științific Internațional al Tinerilor
Cercetători (2017); diplomă de gradul II la Simpozionul Științific Internațional al Tinerilor
Cercetători (2017); diplomă de gradul III pentru participare în cadrul Cercului Științific
Studențesc ”analiza economico – financiară a entităților” (2017); diplomă de gradul I la
Simpozionul Științific Internațional al Tinerilor Cercetători (2016); Membru Senatului
Studențesc al ASEM (2015 –2016), Membru deplin al Clubului de Dezbateri Științifice
Studențești Modul Economic de Gândire. MGL - 9,78. (Diploma nr. 0077)
 SAJIN Alina, T 151 - deținătoare a diplomei de gradul II, Simpozionul Ştiinţific al
Tinerilor Cercetători ASEM 2017 (Ediţia a XV-a), a diplomei de gradul II, Simpozionul
Ştiinţific al Tinerilor Cercetători ASEM 2016 (Ediţia a XIV-a), participantă la “Chișinău –
Maraton”, echipa ASEM (17 aprilie 2016). Promotor al imaginii pozitive a facultății în ASEM și
în exterior. MGL - 9,75. (Diploma nr. 0078)
 NIȚĂ Mircea, BA 152 - Trainer American Language Center, Chișinău, coordonator de
proiecte American Councils, Chișinău. diplomă de gradul I – Concursul economic studențesc
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”Azi student, mâine antreprenor”- ediția a IX-a, Membru echipei de audit al calității ASEM,
membru Consiliului facultății BAA. MGL - 9,60. (Diploma nr. 0079)
 MISTREAN Sabina, A 151 – deținătoare a premiului III la concursul ”Cel mai bun
student ASEM” – 2017, deținătoarea ”Bursei de Merit 2017”. Participantă la concursul economic
studențesc ”Azi student, mâine antreprenor”- ediția a IX-a – 2017. Promotor al imaginii pozitive
a facultății în ASEM și în exterior. MGL - 9,49. (Diploma nr. 0080)
 POSTICA Cristina, BA 154 - Preşedintele comitetului sindical al studenţilor facultăţii,
membru Consiliului facultății BAA. Implicare activă în realizarea diverselor proiecte: Balul
Bobocilor ASEM, Caravana de Crăciun, Spartachiada locatarilor căminelor etc. Promotor al
imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior. MGL - 9,26. (Diploma nr. 0081)
 URSACHI Victoria, BA 152 - diplomă pentru merite deosebite și excelență în activitate
“Gala Aniversară 10” Uniunea Națională a Studenților din România 10 mai 2018, diplomă
pentru merite academice și activitate extracurriculară “BURSE DE MERIT 2017”, diplomă de
participare activă în cadrul școlii de primăvară “UVT FEAA IHRM SPRING SCHOOL
Employability and Talent Management in the Digital Era’’ Timișoara 2018, diplomă de
participare în cadrul Școlii de vară CLICK PE TINERI – 21-27 august 2017, diplomă de gradul I
– Concursul economic studențesc AZI STUDENT, MÎINE ANTREPRENOR- ediția a IX-a. șef
de grupă etc. Promotor al imaginii pozitive a facultății în ASEM și în exterior. MGL - 9,21.
(Diploma nr. 0082)
 ILIUŞIN Alexandru, T 151 - Bursa Paul Bran 2017, premiant cu locul I în cadrul Simpozionului
Internațional al tinerilor cercetători ASEM 2017 (locul I) , diploma de participare Diploma de
participare Simpozionului Internațional al tinerilor cercetători ASEM 2016, Premiant cu locul I
(în cadrul echipei), locul III (clasament individual) în Cadrul Cupei ASEM la Atletism 2015.
Membru echipei de promovare din cadrul campaniei ”ASEM vine în liceul tău – 2017”,
participant în cadrul echipei ASEM de Atletism la Olympic Fest 2016. MGL - 9,66. (Diploma
nr. 0083)
 VIȘNEVSCHI Nadejda, A 151 – deținătoarea diplomei de gradul II – Simpozionul
Științific al Tinerilor Cercetători (2016). Diplomă de participare – Concursul economic
studențesc ”Azi student, mâine antreprenor” (2017), membru cercului Științific Studențesc
”Young Accountants”, publicații. Promotor al imaginii pozitive a facultății în ASEM și în
exterior. MGL - 9,76. (Diploma nr. 0084)
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 2018,
sunt:
 PLATON Cătălina, EMREI 153- Bursa de Merit, locul 2 la concursul "Cel mai bun
student al ASEM", 2017, deținătoarea Bursei Senatului ASEM, 2017, deținătoare Bursei
Senatului ASEM, 2015, deținătoare Bursei Președintelui RM, 2015, membră a Clubului de
Dezbateri Științifice Studențești "Modul Economic de Gândire", ASEM 2017, participări la
lucrările Simpozionului Tinerilor cercetători, 4 Publicații în Materialele Simpozionului Tinerilor
cercetători ASEM. MGL -10.
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 BRECICO Alexandru, EMREI 151/BA 141 - Bursa de Merit 2017. Membrul Senatului
ASEM. Premiu Special în cadrul Concursului ”Cel mai Bun Student ASEM -2017”; finalist al
concursului internațional ”DECA Idea Challenge”; diplomă de gradul II la Simpozionul Științific
al tinerilor Cercetători 2018; diplomă de gradul II la Simpozionul Științific al Tinerilor
Cercetători 2016; diplomă de gradul I la Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători 2017,
secțiunea Analiză economică; diplomă de gradul I la Simpozionul Științific al Tinerilor
Cercetători 2017, secțiunea Relații economice internaționale; diplomă de gradul II la
Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători 2017, secțiunea Teorie economică și politici
economice; locul I în cadrul atelierului ”Jeunes entrepreneurs francophones”, 2017, diplomă de
gradul I la Concursul de Eseuri cu genericul ”Visul meu European”; locul I la concursul ”Euro
Cafe”, 2017. Șef de grupă. Finalizează 2 programe de studii frecvență EMREI și frecvență
redusă BA. MGL - EMREI frecvență - 9,99/ BA 141 frecvență redusă - 9,56
 GORDILOVA Ecaterina,
BA 156
- Câștigătoarea Concursului Internațional al
Proiectelor de Cercetare din domeniul economiei (locul I), premianta Simpozionul ştiinţific al
tinerilor cercetători 2017, 2018, Diplomă de gradul II în cadrul concursului economic ”Azi
Student, mâine Antreprenor” (2017), participanta concursului ”Azi student-mâine antreprenor”
2018, membru cercurilor științifice studențești: Managerul de succes și Young Accounting. MGL
- 9,91
 POPA Mihaela, BA 151 - Bursa Guvernului 2017, Bursa Paul Bran 2017. Membrul
Senatului ASEM. Tânăr Ambasador European pentru anul 2017-2018. Premiantă cu placheta de
excelență la cea de-a XXIV ediție a #TopulFirmelorVaslui organizat de Camera de Comerț,
Industrie și Agricultură Vaslui, România. EU NEIGHBOURS EAST participant la dezbateri
universitare internaționale în Serbia MESA10, participantă la proiectul Erasmus+ în Armenia
Boosting youth entrepreneurship through AgriCULTURE, organizator al proiectului „UpGreat”
ediția Event Management. Diplomă de gradul I – Concursul economic studențesc AZI
STUDENT, MÎINE ANTREPRENOR- ediția a IX-a. Șef de grupă. MGL - 9,88
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
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.
GORDILOVA Ecaterina, specialitatea Business și Administrare - media generală de
licență - 9,91
BARBĂNEAGRĂ Grigore, specialitatea Marketing și Logistică - media generală de
licență - 9,71
SAJIN Alina, specialitatea Turism - media generală de licență - 9,75
VIȘNEVSCHI Nadejda, specialitatea Achiziții - media generală de licență - 9,76
TEODORESCU Daniela, specialitatea Merceologie și Comerț - media generală de
licență - 9.26
PLATON Cătălina, specialitatea Economie mondială și relații economice internațional media generală de licență - 10
VÎSOȚKAIA-TALMACI Irina, specialitatea Tehnologia şi Managementul Alimentației
Publice - media generală de licență - 9.33
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Consiliul FACULTĂȚII BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR la ședința
din 25 iunie 2018 (Procesului verbal nr. 8) a propus Senatului ASEM candidaturile următorilor
studenți pentru acordarea:
BURSA PREȘEDINTELUI - Tatiana COSTIN (gr. BA 165), nota medie pe semestrul II
de studii fiind de 10. Tatiana s-a implicat activ în diverse activități extra-academice, este șef de
grupă. Tatiana este premianta Simpozionului Științific al Tinerilor Cercetători, 2018, secțiunea
Management inovațional (Locul I) și Simpozionului Științific al Tinerilor Cercetători, 2017,
secțiunea Teorii Politice și Economice (locul II). A publicat mai multe articole științifice,
inclusiv în materialele Simpozionului Tinerilor cercetători ASEM. A fost liderul echipei
participante în cadrul concursului studențesc ”Azi student, mâine antreprenor” ed. 2018, etc.
BURSA ASEM ”PAUL BRAN” - candidatura studentului Alexei PRILEPOV (gr. MKL
164), nota medie anuală pe anul II de studii fiind de 9,96. Alexei este premiantul Simpozionului
Tinerilor Cercetători ed. 2018, Concursului economic studențesc ”Azi student, mâine
antreprenor”, se implică activ în diverse activității extra-academice etc.
Activitatea de cercetare științifică a studenților
Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători ASEM-2018

În cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători ASEM-2018 studenţii au avut
posibilitatea de-a se înscrie la secțiunile organizate de catedrele facultății:
Managementul în economia contemporană
Creativitate, inovaţie şi protecţia proprietăţii intelectuale
Tendinţele marketingului modern
Servicii hoteliere, turism și agrement
Cooperarea şi integrarea economică regională – premise ale avantajului competitiv al
statelor
- Comerţ, merceologie şi alimentaţie publică
Tabelul 11.Informația privind participare studenților în cadrul
Simpozionului Internațional al tinerilor cercetători
Secțiunea
Total
6
7
8
9
10
11
Studenţi-participanţi
16
26
25
10
12
8
97
-

Comunicări programate
Comunicări susținute din
cele programate
Comunicări suplimentare
Studenţilor premiaţi (locurile
I-III, menţiune)
Lucrărilor recomandate spre
publicare

16

14

14

7

12

8
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9

12

14

10

12

7

64

0

4

5

3

2

-

14

3

3

7

3

3

3

22

9

12

14

3

12

3

53

În total la Simpozion au participat 97 de studenţi şi au fost prezentate 78 de lucrări
ştiinţifice. La Simpozion au participat atât studenții de la ASEM, cât și cei de la Colegiul
Național de Comerț. Tuturor participanţilor li s-a acordat diplome de participare, studenţii care
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au prezentat lucrări originale și interesante au fost premiaţi cu cărţi, iar tezele comunicărilor vor
fi publicate în lucrarea Simpozionul științific al tinerilor cercetători.
Secţiunea 6. Managementul în economia contemporană
(deparatmentul Management)
Președinte secțiune: CĂLUGĂREANU Irina, dr., conf.univ.
Moderator secțiune: ŢÎMBALIUC Natalia, lect. univ.
Secretar: HARGHEL Ion., stud., gr. BA-163
Diplomă de Gradul I:
Autor: Ionașcu Cătălina, stud. Anul IV, Colegiul Național de Comerț al ASEM
”Impactul chatbot-urilor asupra businessului autohton. Risc sau Oportunitate?”
Cond. şt.: Budurin-Furculiță Cristina
Diplomă de Gradul II:
Autor: Gordilova Ecaterina, stud. anul III, specialitatea: Business și Administrare
”Совершенствование методов анализа и контроля качества”
Cond. şt.: dr., conf. univ., Dorogaia Irina
Diplomă de Gradul III:
Autor: Brad Ecaterina, stud. anul III, specialitatea: Achiziții
”Antreprenoriat inovativ – tendințe și perspective”
Cond. şt.: dr., conf. univ., Solcan Angela
Secţiunea 7. Creativitate, inovaţie şi protecţia proprietăţii intelectuale
(deparatmentul Management în colaborare cu Departamentul Drept și AGEPI)
Președinte secțiune:
ȘENDREA Mariana,
dr., conf.univ.
Moderator secțiune:
ZAMARU Victor,
drd., lect. univ.
Secretar: CABARI
Ana-Maria, stud., gr.
BA-162

Diplomă de Gradul I:
Autor: Costin Tatiana, stud., anul II, specialitatea: Business şi Administrare
„Strategii inovaţionale-factor determinant în accelerarea business-ului”
Cond. şt.: Lect. univ., Hăbăşescu Mariana
Diplomă de Gradul II:
Autor: Chiriac Lia, stud., anul III, specialitatea: Drept
„Lupta împotriva produselor contrafăcute prin intermediul organelor vamale”
Cond. şt.: Magistru în drept, Lect. univ., Tighineanu Alexandra
Diplomă de Gradul III:
Autor: Cucer Neonela, stud., anul I, specialitatea: Business şi Administrare
74

„Efectele pozitive si negative ale progresului tehnico-ştiinţific”
Cond. şt.: Lect. univ., Hăbăşescu Mariana
Secțiunea 8. Tendinţele marketingului modern
(deparatmentul Marketing și
Logistică)
Președinte secțiune:
SOLOMATIN Ala, dr., conf. Univ.
Moderator secțiune:
SAHARNEAN Liliana, lect. univ.
Secretar: BABA Dumitru, stud.
Gr. MKL-162
Diplomă de Gradul I:
Autor: Guţu Laura, grupa SER141 "Brand-uri autohtone - dincolo de identitatea vizuală"
Conducător științific: Budurin-Furculiţă Cristina profesoară de discipline economice, grad
didactic superior Colegiul Național de Comerț al ASEM
Diplomă de Gradul II:
Autor: Gudumac Cristina, Verstiuc Radu CON-164. Marketingul inovațiilor în Republica
Moldova și evaluarea acestora.
Conducător științific: lect. univ., Saharneanu Liliana
Diplomă de Gradul III:
Autor: Babă Dumitru, MKL-162, Burduja Mihaela MKL-161, Tendinţe de dezoltare pe piaţa
modei virtuale - Bitcoin
Conducător științific: conf.univ., dr. ASEM, Solomatin Ala
Autor: Grosu Corina Grupa: MKL163, “Analiza metodelor de promovare online a sistemelor
energetice în Republica Moldova”
Coordonator științific: lect. univ.,ASEM, Saharnean Liliana
Autor: Isacenco Victoria MKL-163, Influența promovării tehnologiilor digitale asupra vieței
sociale a tinerilor
Conducător științific: lect. univ., Saharneanu Liliana
Secţiunea 9: Servicii hoteliere, turism și agrement
(deparatmentul Comerț, turism și alimentație publică)
Președinte secțiune: MAXIM Vasile, dr., conf. univ.
Moderator secțiune: FURCULIŢĂ Igor, lect. univ.
Secretar: ORDEANU Cristina, stud. gr. T-162
Diplomă de Gradul I:
Autor: Popa Lidia, gr. GET 161m: „ Evaluarea ofertei turistice a destinației Cuba”.
Cond. șt.: dr. hab., prof. univ. Elena Turcov.
Diplomă de Gradul II:
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Autor: Luchian Ana, gr. T 152: „Tendințele dezvoltării turismului rural din România”.
Cond. șt.: dr., conf. univ. Roman Livandovschi.
Diplomă de Gradul III:
Autor: Manica Tatiana, gr. T 154: „Rolul obiectivelor patrimoniului UNESCO în promovarea
turismului cultural în Turcia”.
Cond. șt.: dr., conf. univ. Natalia Țurcan.
Lucrări recomandate spre publicare:
Autor: Popa Lidia, gr. GET 161m: „ Evaluarea ofertei turistice a destinației Cuba”.
Cond. șt.: dr. hab., prof. univ. Elena Turcov.
Autor: Luchian Ana, gr. T 152: „Tendințele dezvoltării turismului rural din România”.
Cond. șt.: dr., conf. univ. Roman Livandovschi.
Autor: Manica Tatiana, gr. T 154: „Rolul obiectivelor patrimoniului UNESCO în promovarea
turismului cultural în Turcia”.
Cond. șt.: dr., conf. univ. Natalia Țurcan.
Secțiunea 10: Cooperarea şi integrarea economică regională – premise ale avantajului
competitiv al statelor
(deparatmentul Business internațional)
Președinte secțiune: HACHI Mihai, dr.,
conf. univ.
Moderator secțiune: POPA Marina, lect.
univ.
Secretar: BRECICO Alexandru, stud. gr.
EMREI-151
Stud., gr.,– secretar
Diplomă de Gradul I:
Autor: Tombrachevici Valentin, EMREI
151: ”Rolul Criptomonedelor în net-economie”
Cond. şt.: prof.univ., dr.hab. Natalia LOBANOV
Diplomă de Gradul II:
Autor: Tarai Mirabela, EMREI 155:”Innovations in entrepreneurship, from Moldova to Sillicon
Valley”, or „Digital economy and the role of social media in the tech era”
Cond. şt.: dr. Larisa DODU-GUGEA
Diplomă de Gradul III:
Autor: Brecico Alexandru, EMREI 151: ”Aspectele sociale și eficiența procesului inovațional.”
Cond. şt.: prof.univ., dr.hab. Natalia LOBANOV
Secțiunea 11: Comerţ, merceologie şi alimentaţie publică
(deparatmentul Comerț, turism și alimentație publică)
Președinte secțiune: PANFIL Ion, dr., conf. univ.
Moderator secțiune: FEDORCIUCOVA Svetlana, dr. univ.
Secretar: MELNIC Cristina, stud. gr. MerC-161
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Diplomă de Gradul I:
Autor: Dascăl Daniela, MerC 151 “Studierea sortimentului şi calităţii zefirului pe piaţa de
consum a or. Chişinău
Cond. șt.: conf. univ., dr., Calmâș Valentina
Diplomă de Gradul II:
Autor: Melnic Corina, Melnic Cristina Verificarea calităţii condimentelor vegetale
comercializate pe piaţa oraşului Chişinău,
Cond. șt.: conf. univ., dr., Calmâș Valentina
Autor: Raiu Elena, MerC 161 Uleiurile vegetale în industria cosmetică din Republica Moldova,
Cond. șt.: Conf. univ. dr Fedorciucova Svetlana
Lucrări recomandate spre publicare
Autor: Dascăl Daniela, MerC 151 “Studierea sortimentului şi calităţii zefirului pe piaţa de
consum a or. Chişinău
Cond. șt.: conf. univ., dr., Calmâș Valentina
Autor: Melnic Corina, Melnic Cristina Verificarea calităţii condimentelor vegetale
comercializate pe piaţa oraşului Chişinău
Cond. șt.: conf. univ., dr., Calmâș Valentina
Autor: Raiu Elena, MerC 161 Uleiurile vegetale în industria cosmetică din Republica
Moldova, Cond. șt.:Conf.univ.dr Fedorciucova Svetlana
Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţești

În cadrul facultății se desfășoară mai multe cercuri ştiinţifice studenţești:
EUROCLUB ASEM - departamentul Business Internațional, coordonator: lector univ.
Marina POPA.
Filiera Francofonă ASEM
MARKETER - departamentul Marketing şi Logistică, coordonator: lector univ., Vasile
GOLOVCO.
MANAGER DE SUCCES - departamentul Management, coordonatori: conf. univ., dr.
Ludmila BILAȘ, conf.univ., dr. Irina DOROGAIA.
NORVEGIA ŢARA FIORDURILOR - departamentl Limbi moderne, coordonator: dr.,
conf. univ. Parascovia GROZAV
ENGLISH CLUB - departamentl Limbi moderne, coordonator: lector univ. Nona
IONAŞ.
În perioada de referinţă au fost organizate patru mese rotunde în cadrul Cercului
ştiinţific studenţesc “MARKETER”, unde au fost dezbătute probleme, care prezintă interes
deosebit pentru economia naţională şi tinerii specialiști în domeniul marketingului (tabelul 12).
Tabelul 12. Informația privind ședințele cercului științific studențesc Marketer
Nr
1.

2.

Tematica

Data
Forma de
realizare organizare

Însemnări de participare

Cum să găsești parteneri de
afaceri peste hotare și să
devii lider într-o categorie

19.10.17

Dezbateri

Viorica Botnaru – managerul
companiei KOMPASSMOLDOVA

Motivarea consumatorilor să
accepte oferta firmei în

19.11.17

Dezbateri

Gheorghe Gerțescu –
Marketing director al
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companiei AMBIANȚA,

condiții de concurență
acerbă
3.

4.

Cum să-ţi creezi o nişă de
piaţă pe teritoriul altei țări

30.11.17

Dezbateri

Marina Vatav – managerul
companiei moldo-americane
TMIL,

Cum să-ți poziționezi oferta
în cadrul pieții și să devii
lider într-o categorie

06.03.18

Dezbateri

Mihai Popescu, managerul
Companiei Moldcel

În cadrul cercului științific studențesc NORVEGIA ŢARA FIORDURILOR conducătorul cercului Parascovia GROZAV, a organizat cu studenţii anului II FB şi Turism
câteva şedinţe de lucru unde s-au discutat diverse subiecte. A organizat pe data de 16 mai 2018
Şedinţa Festivă a Clubului “Norvegia-ţara fiordurilor” consacrată Zilei Naţionale a Norvegiei –
17 mai, în cadrul parteneriatului Moldo-Norvegian la BŞ a ASEM. Studenţii au participat activ,
prezentând rapoarte, a avut loc şi o victorină interesantă. Participanţii au primit certificate.
Cercul „ENGLISH CLUB” şi-a desfăşurat activitatea lunar, conform planului de
activitate, realizat în cadrul celor 5 şedinţe. La prima şedinţă din 27 septembrie cu genericul
„What is research?” s-a desfăşurat o discuţie în care studenţii au asimilat într-o formă foarte
accesibilă ce reprezintă cercetarea şi care sunt tipurile şi formele acestei activităţi, ce scopuri ar
putea urmări, care din ele au aplicaţii practice etc.
La şedinţa din 25 octombrie cu tema „Etapele cercetării ştiinţifice” accentul a fost pus
pe consecutivitatea logică a paşilor, care se întreprind pentru realizarea cu succes a unei
cercetări şi pe tehnicile de selectare a informaţiei necesare. Şedinţa din 30 noiembrie s-a axat pe
Metodele de cercetare ştiinţifică. S-a încercat de clarificat distincţia Metoda cantitativă versus
metoda calitativă
„Validitatea cercetării ştiinţifice”, tema şedinţei din 21 martie, conţinea mai multe
concepte şi principii teoretice care au reprezentat o reală provocare la realizarea feedback-ului.
Ultima şedinţă a fost în luna mai şi avizat Tehnicile de redactare a unei lucrări ştiinţifice; cerinţe
şi standarde internaţionale, cu scopul de a face cunoştinţă cu tehnicile de redactare a tezelor
pentru a fi validate de
organele respective naţionale
şi internaţionale.
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Facultatea Economie Generală și Drept.
Pe parcursul anului de studii 2017-2018 departamentele facultăţii „Economie Generală şi
Drept” au organizat mai multe activităţi extracurriculare cu studenţii. Printre acestea pot fi
menţionate cercurile studențești organizate în cadrul tuturor departamentelor, diferite manifestări
științifice cu participarea studenților facultății etc. În acest an, și-a continuat activitatea
Centrului de Studii Juridice şi Politice, coordonat de Carolina Ciugureanu-Mihailuță, având
drept scop antrenarea studenților în activitatea de cercetare. În tabelul 9 sunt prezentate cercurile
studențești care au activat în cadrul facultății.
Conform Programului de activitate a cercurilor ştiinţifice studenţeşti în cadrul ASEM, pe
parcursul anului 2017-2018, studenţii de la toate specialităţile au fost atraşi la organizarea
activităţii a 6 cercuri ştiinţifice studenţeşti din cadrul departamentului Teorie și Politici
Economice, cu un număr total de 141 participanţi, fiind petrecute 22 şedinţe, după cum urmează:
(1) „DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE ALE ECONOMIEI CONTEMPORANE
(DDEC)”. (37 studenţi)
Conducător ştiinţific: dr., conf.univ. STRATAN Svetlana
Tabelul 13. Informație cu referire la cercul științific „DIRECȚIILE DE
DEZVOLTARE ALE ECONOMIEI CONTEMPORANE (DDEC)”.
Genericul şedinţei
conform Programului de activitate
1) “Economia secolului 21 in baza
economiei digitală”
2) “Globalizarea economiei
contemporane”

„Locul si rolul corporatiilor
transnationale in economia
contemporană”
3) Ședința sub genericul “ GREEN
ECONOMY”

Data
petrecerii
6. 11. 2017
13.11.2017

Forma de
organizare
ședință deschisă cu
discuții și dezbateri
ședință deschisă cu
discuții și dezbateri

04.12.2017 ședință deschisă
cu discuții și
dezbateri
07.12.2017

ședință deschisă cu
discuții și dezbateri

Nr. de
studenţi
prezenţi
35

Nr.de
comunicări
prezentate
5

30

32

33

5

4

4

Activitatea cercului ştiinţific studențesc „DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE ALE
ECONOMIEI CONTEMPORANE (DDEC)” este apreciată cu un calificativ înalt, fiind remarcată
printr-un interes deosebit faţă de tematica discutată. În cadrul cercului studenţesc, discuţiile
asupra temelor propuse au fost libere şi constructive. La încheierea lucrărilor cercului, studenţii
au elaborat concluzii şi propuneri în domeniul investigat.
Din totalul rapoartelor prezentate la şedinţele cercului studenţesc, 4 comunicări au fost
înaintate pentru Simpozionul Tinerilor Cercetători ASEM (27-28 aprilie 2018). Inclusiv,
comunicarea ştiinţifică „Crowdfunding” prezentată de Gurduz Luciana şi Furtuna Natalia –
studentele anului I, facultatea „REI”, care a fost apreciată cu Diplomă de gradul I.
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Tabelul 14. Informație privind ședințele cercului științific „UNITĂŢILE
ECONOMICE – VERIGĂ DE BAZĂ A ECONOMIEI NAŢIONALE”. (20
studenţi)
Conducător ştiinţific: dr., conf.univ. BALAN Aliona
Genericul şedinţei
Data
Forma de
Nr. de
Nr.de
conform Programului de activitate organizării
organizare
studenţi comunicări
prezenţi prezentate
1) Sectorul întreprinderilor mici și
28.02.18
ședință
15
4
mijlocii în Republica Moldova –
deschisă cu
realizări și perspective
discuții și
dezbateri
2) Situația actuală și perspectivele
27.03.18
ședință
30
8
franchisingului în Republica
deschisă cu
Moldova
discuții și
dezbateri
Activitatea cercului ştiinţific studențesc „UNITĂȚILE ECONOMICE – VERIGA DE
BAZĂ A ECONOMIEI NAȚIONALE” este apreciată cu un calificativ înalt de către studenții
participanți, fiind elaborate și prezentate comunicări interesante şi actuale în
domeniul dezvoltării unităților economice din Republica Moldova.
Activitatea cercului studenţesc a fost valorificată prin participarea la Simpozionul Tinerilor
Cercetători ASEM (27-28 aprilie 2018). Din totalul rapoartelor audiate în cadrul şedinţelor, 5
comunicări au fost înaintate pentru prezentare la Simpozion, dintre care 3 au fost apreciate cu
Diplomă de Gradul III, fiind prezentate de către următorii studenţi: Tamașciuc Valeria şi Vlas
Dorina – gr. EMREI-171; Răileanu Parascovia – gr.MRU-171.
Tabelul 15. Informație privind ședințele cercului științific „DEZVOLTAREA
RAMURILOR ECONOMIEI NAŢIONALE”. (15 studenţi)
Conducător ştiinţific: dr., conf.univ. VACULOVSCHI Elena
Data
Genericul şedinţei
Forma de
Nr. de
Nr.de
desfășurării
conform Programului de
organizare
studenţi comunicăr
activitate
prezenţi
i
prezentate
1)
Sistemul de agricultură
ședință
convențională versus sistemul de
deschisă cu
18.10.2017
10
5
agricultură durabilă
discuții și
dezbateri
2)
Eficiența economică a
ședință
introducerii elementelor de progres
16.11.2017
deschisă cu
12
3
tehnic în diverse ramuri ale
discuții și
economiei naționale
dezbateri
3)
Rolul activității de transport
ședință
în dezvoltarea economică a țării.
deschisă cu
7.12.2017
10
4
discuții și
dezbateri
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4)
Aspecte economice ale
6.04.2018
ședință
reformelor în diverse ramuri din
deschisă cu
6
3
sfera serviciilor din Republica
discuții și
Moldova
dezbateri
Activitatea cercului științific studențesc a fost apreciată înalt de către studenți. Ei au
demonstrat interes analizând probleme și oportunități ale dezvoltării ramurilor economiei
naționale în condițiile moderne.
Din totalul rapoartelor audiate în cadrul şedinţelor, 2 comunicări au fost prezentate în
cadrul Simpozionului Tinerilor Cercetători ASEM (27-28 aprilie 2018).

Tabelul 16. Informație privind ședințele cercului științific „CREŞTEREA
ECONOMICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE”.
(30 studenţi)
Conducător ştiinţific: lect.univ. ŢĂRUŞ Victoria
Genericul şedinţei
Data
Forma de
Nr. de
Nr.de
conform Programului de
petrecerii
organizare
studenţi comunicări
activitate
prezenţi prezentate
1) Particularităţile creşterii
15.12.2017 ședință deschisă cu
30
4
economice în economia
discuții și
Republicii Moldova
dezbateri
2) Criza economică în Republica
16.02.2018 ședință deschisă cu
27
4
Moldova: probleme şi soluţii
discuții și
dezbateri
3) Instrumente de influenţare a
20.04.2018 ședință deschisă cu
30
3
cererii agregate în vederea
discuții și
asigurării creşterii economice în
dezbateri
Republica Moldova
4) Investiţiile şi rolul lor în
18.05.2018 ședință deschisă cu
25
3
asigurarea creşterii economice în
discuții și
Republica Moldova
dezbateri
Organizarea activităţii cercului studenţesc pe parcursul anului de studii a permis
completarea activităţii didactice din cadrul cursurilor şi seminarelor şi care, în acelaşi timp, a
oferit posibilitatea studenţilor să-şi aprofundeze cunoştinţele.
Din totalul rapoartelor audiate în cadrul şedinţelor, 2 comunicări au fost înaintate pentru
prezentare la Simpozionul Tinerilor Cercetători ASEM (27-28 aprilie 2018), dintre care 1 a fost
apreciată cu Diplomă de Gradul II (Bivol Cătălina, gr.FB-171).
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Tabelul 17. Informație privind ședințele cercului științific „COMPETITIVITATEA ȘI
SECURITATEA ECONOMIEI NAȚIONALE ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”. (25 studenţi)
Conducător ştiinţific: dr., conf.univ. IGNATIUC Diana
Genericul şedinţei

Forma de

Data
petrecerii

conform Programului de activitate
Competitivitatea și securitatea
economică națională în cadrul
sistemului economic internațional
marcat de procesul intensiv de
globalizare și regionalizare a statelor.

organizare

Nr. de
studenţi
prezenţi

Nr.de
comunicări
prezentate

13.02.2018

ședință
deschisă cu
discuții și
dezbateri

10

3

Factorii determinanți și căile de sporire 10.04.2018
a nivelului competitivității economiei
naționale a Republicii Moldova

ședință
deschisă cu
discuții și
dezbateri

12

8

Securitatea economică și teoria și
practica internațională și națională

ședință
deschisă cu
discuții și
dezbateri

14

3

4.05.2018

În cadrul comunicărilor sale, studenții-membri ai cercului științific ”Competitivitatea și
securitatea economiei naționale în condițiile globalizării” au atras atenția în special asupra
problemelor creșterii competitivității întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova,
competitivității naționale a Republicii Moldova precum și celor de asigurare a securității
economice a agenților economici naționali la diferite nivele ale activității economice (micro-,
mezo- , macroeconomic).
Din totalul rapoartelor audiate în cadrul şedinţelor, 8 comunicări au fost înaintate la
Simpozionul Tinerilor Cercetători ASEM (27-28 aprilie 2018), dintre care 1 prezentare a fost
apreciată cu Diplomă de gradul I : Olaru Lidia – studenta gr.EG-161.
Tabelul 18. Informație privind ședințele cercului științific „НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ” („REVOLUŢIILE ŞTIINŢIFICE ÎN ISTORIA GÂNDIRII
ECONOMICE”). (14 studenţi)
Conducător ştiinţific: dr. hab., prof.univ. SOROCEAN Olga
Genericul şedinţei
conform Programului de
activitate
Научная революция классиковлибералов

Forma de
Data
desfășurării
organizare
20.10.17

ședință deschisă cu
discuții și
dezbateri

Nr. de
studenţi
prezenţi
14

Nr.de
comunicări
prezentate
4
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Кейнсианская революция и ее
авторитеты

27.11.17

ședință deschisă cu
discuții și
dezbateri

12

3

Современные эффективные
концепции и их отражение в
национальных моделях
социально-экономического
развития

11.12.17

ședință deschisă cu
discuții și
dezbateri

11

3

Scopul cercului studenţesc – studiul mai aprofundat a cursului disciplinar „Istoria gândirii
economice” şi acumularea de către studenţi a aptitudinilor de cercetare ştiinţifică de sine stătător.
În cadrul şedinţelor au fost prezentate şi discutate referate privind doctrinele, care au avut o
importanţă revoluţionară în evoluţia ştiinţei economice şi, inclusiv, despre efectivele concepţii
contemporane, care s-au reflectat în modelele naţionale de dezvoltare social-economică.
Cercul studenţesc „CLUBUL DE INTERESE ,,PRACTICA CtEDO”
Organizator: A.BÂCU, doctor în drept, conf.univ.
Activitatea Clubului CtEDO s-a desfăşurat săptămânal, pe parcursul lunilor februarie-mai 2018,
fiind antrenaţi studenţii anului trei, şi anume grupele D151, D-152, D-153, D-154, D-155.
Tematica discutată în cadrul şedinţelor desfăşurate pe parcursul a două ore academice a inclus
următoarele subiecte:
1. Organizarea şi funcţionarea Curţii Europene a Drepturilor Omului.
2. Procedura în faţa Curţii Europene.
3. Executarea hotărârilor CtEDO.
4. Condiţiile de admisibilitate a cererilor la CtEDO.
5. Hronicul hotărârilor pronunţate de CtEDO împotriva RM vizând:
a) dreptul la viaţă
b) interzicerea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante
c) dreptul la libertate şi siguranţă
d) dreptul la un proces echitabil
e) dreptul la viaţă privată
f) libertatea de exprimare
g) dreptul de proprietate.
Pentru fiecare şedinţă a clubului studenţii primeau sarcini în vederea identificării practicii
CtEDO care viza articolul analizat din Convenţie. Activitatea studenţilor în cadrul Clubului s-a
manifestat şi asupra lucrului individual al acestora, fiind întocmite portofolii ce includ hotărâri
din jurisprudenţa CtEDO.
Cercul ştiinţific „SUB LITTERAS LEGIS”,
Organizator: Codreanu Alina, asist. univ.
Pe parcursul anului de studii 2017-2018, în cadrul Cercului ştiinţific „Sub litteras legis”,
Departamentul Drept al ASEM, în cadrul facultăţii „Economie Generală şi Drept”, sub
îndrumarea lect. univ. doctorandă, Alina Codreanu, s-au desfăşurat următoarele activităţi:
6 decembrie 2017 – Workshop-ul "Iniţiere în jurnalism cu aspect juridic”
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Studenţii de la EGD, ASEM, specialitatea Drept, au fost iniţiaţi în jurnalism cu aspect juridic încă o activitate a Consiliului studenţesc al facultăţii EGD, în colaborare cu Serviciul Relaţii
Publice şi Cercul Ştiinţific "Sub litteras legis", a avut loc la 6 decembrie 2017. La cea de-a 2-a
ediţie, acest workshop devine o frumoasă tradiţie, scopul propus fiind dezvoltarea capacităţilor
tinerilor în vederea scrierii unui articol publicistic în domeniul juridic.
Cei 19 participanţi, studenţii anului II-IV, au învăţat astăzi despre genurile mass-mediei,
structura unei ştiri şi jurnalismul media. La partea practică, tinerii au fost puși "la muncă", astfel
că, repartizaţi in 4 grupe, aceştia au avut drept însărcinare să scrie o ştire pe baza unei speţe
juridice.
13 decembrie 2017 – echipa Cercului ştiinţific a participat la Conferinţa Ştiinţifică
Interuniversitară la Criminologie, ”Criminalitatea în Republica Moldova. Probleme
actuale şi căi de soluţionare” (organizator: Catedra Drept Public, ULIM)
Astfel, 7 studenți ai anului III, specialitatea Drept, îndrumaţi de lect. univ., drd., Alina Codreanu,
au participat, la 12 decembrie curent, la cea de-a XV-a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice
Interuniversitare la Criminologie, sub genericul ”Criminalitatea în Republica Moldova. Probleme
actuale şi căi de soluţionare”.
La conferinţă au participat 50 de studenţi de la mai multe instituţii de învăţământ superior
din ţară. Au fost abordate teme ca: ”Personalitatea infractorului - aspecte criminologice”,
”Femeile criminale în istorie”, ”Aspecte criminalistice privind violenţa în familie”, ”Fenomenul
infracţionalităţii în rândul minorilor”, ”Psihologia infractorului minor” etc.
Tinerii au primit certificate de performanţă, emoţii pozitive şi o nouă experienţă în a aborda
anumite subiecte din domeniul dreptului.
Participarea la această conferinţă interuniversitară anuală a devenit deja o frumoasă tradiţie, la
care studenţii de la ASEM au posibilitatea de a prezenta comunicări interactive, interacţionând
astfel cu studenţii de la alte instituţii.
3.
15 martie 2018 - Training “E viitorul tău, investeşte în el!”
”Cum să redactezi un referat ştiinţific”, ”Cum să realizezi un document în format PPT.
Greşeli frecvente ce trebuie evitate”, ”Cum să perfectezi un dosar pentru participarea la un
concurs studenţesc” şi alte subiecte au fost abordate la 15 martie curent, în cadrul unui Training
cu genericul: “E viitorul tău, investeşte în el!”, la Academia de Studii Economice a Moldovei.
La evenimentul organizat de Cercul ştiinţific „Sub litteras legis” (departamentul Drept al ASEM)
în colaborare cu Consiliul Studenţesc al facultăţii EGD (ASEM) au participat 23 de studenţi ai
anilor II-IV de la ASEM şi USM.
Cercurile studenţeşti au permis completarea activităţii didactice din cadrul cursurilor şi
seminarelor şi care, în acelaşi timp, oferă posibilitatea studenţilor să-şi aprofundeze cunoştinţele,
discuţiile asupra temelor propuse fiind libere şi constructive. Totodată, participarea în cadrul
cercului studențesc este binevenită pentru studenți în vederea cultivării abilităţilor necesare în
cadrul procesului de elaborare a proiectelor economice şi, ulterior, a elaborării şi prezentării
publice a Tezei de licenţă la specialitate.
În perioada anului de studii 2017-2018, în cadrul Departamentului Drept activează
Centrul de Studii Juridice şi Politice condus de Ciugureanu-Mihailuţă Carolina, de mai mulţi
ani, în scopul dezbaterilor a mai multor teme cu studenţii specialităţii “Drept”. S-a desfăşurat
întâlniri cu studenţii în fiecare luna cu anumite teme de discuţie şi prezentările studenţilor care
sunt evidenţiate în ordinea următoare:
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Trainingul „Metodologia elaborării şi prezentării unui articol ştiinţific”, din 24
noiembrie 2017, organizat în vederea formării deprinderilor pentru activitatea de cercetare a
studenţilor şi pregătirii tinerilor cercetători pentru efectuarea unei investigaţii ştiinţifice în
etapele intermediare ale procesului de studii. Trainer: C. Ciugureanu-Mihailuţă, dr., conf. univ.
Panel de discuţii „Drepturile omului: de la concept şi exigenţe la distorsiuni şi
orientări contemporane”, din 8 decembrie 2017. Speakeri: tineri cercetători. Moderator: C.
Ciugureanu-Mihailuţă, dr., conf. univ. Evenimentul a îmbrăcat haina unui laborator academic,
unde şi-au dat întâlnire studenţii interesaţi de problemele promovării şi protecţiei drepturilor
omului. Acesta a avut menirea de a înrădăcina cercetarea ştiinţifică în mediul studenţesc, de a
stimula gândirea analitică şi de a încuraja manifestarea percepţiilor personale privind diverse
aspecte teoretice şi practice ale instituţiilor juridice de drept internaţional. Programul său de
activitate a inclus cele mai relevante aspecte juridice de protecţie a drepturilor omului, pornind
de la conceptualizare şi finisând cu probleme de asigurare a valorificării drepturilor omului în
contextul provocărilor cu care se confruntă societatea modernă.
Trainingul „Metodologia elaborării şi prezentării unui articol ştiinţific”, din 4 aprilie
2018, organizat în vederea formării deprinderilor pentru activitatea de cercetare a studenţilor şi
pregătirii tinerilor cercetători pentru efectuarea unei investigaţii ştiinţifice în etapele intermediare
ale procesului de studii. Trainer: C. Ciugureanu-Mihailuţă, dr., conf. univ.
Vizită de studiu instituţională la Curtea Constituţională a Republicii Moldova a
studenţilor Facultăţii EGD a ASEM, anul I, specialitatea drept, din 25 aprilie 2018. Studenţii au
avut ocazia de a se familiariza cu activitatea Curţii Constituţionale, dar şi de a participa activ în
dialog pe probleme actuale de control de constituţionalitate.
Vizită de studiu instituţional la Parlamentul Republicii Moldova a studenţilor
Facultăţii EGD a ASEM, anul I, specialitatea drept, din 7 mai 2018. Participanţii la eveniment au
avut ocazia de a se familiariza cu istoria, structura, componenţa şi activitatea Parlamentului
Republicii Moldova.
Vizită de studiu instituţional la Parlamentul Republicii Moldova a studenţilor
Facultăţii EGD a ASEM, anul I, specialitatea drept, din 22 mai 2018. Evenimentul a fost
organizat cu prilejul Zilei Parlamentului Republicii Moldova, marcată pentru al doilea an
consecutiv la data de 23 mai. Participanţii la eveniment au avut ocazia de a se familiariza cu
istoria, structura, componenţa şi activitatea Parlamentului Republicii Moldova. În mod special,
au fost abordate evenimentele premergătoare instituirii Zilei oficiale a Parlamentului Republicii
Moldova, ziua de 23 mai având o conotaţie simbolică. La 23 mai 1991, în conformitate cu
Hotărârea Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti de legislatura a
XII-a, fosta republică unională, RSSM, este redenumită în Republica Moldova, iar Sovietul
Suprem devine primul Parlament al Republicii Moldova.
În afară de aceasta, în anul de studii 2017-2018 au fost organizate și alte manifestări și
evenimente extracuriculare cu studenții facultății.
1. La data de 18.05.2018, ora 12.00, bl.A. aud.603 în cadrul Departamentului
„DREPT” s-a desfăşurat Masa Rotundă ştiinţifică cu ocazia Zilei Internaţionale A FAMILIEI
cu Genericul „Cadrul legal privind protecţia copiilor minori aflaţi în situaţie de risc din
Republica Moldova”.
Moderator: dr., conf.univ. DEMERJI Maria
Invitat: Lucia CACIUC, Şef. Interimar Direcţia
Municipală pentru protecţia drepturilor copiilor
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Participanţii: Studenţii anului II, specialitatea DREPT
Scopul organizării manifestării ştiinţifice este în aprofundarea cunoştinţelor în domeniul de
cercetare şi formarea deprinderilor de cercetare ştiinţifică la studenţii anului II, Specialitatea
Drept, precum şi încurajarea demersului ştiinţific studenţesc pentru afirmarea cunoştinţelor în
domeniul Dreptului familiei.
2. S-a desfășurat masa rotundă în cadrul disciplinei drept roman cu genericul:
IMPACTUL DREPTULUI PRIVAT ROMAN ÎN CONTEXTUL FEDERALISMULUI
JURIDIC EUROPEAN
5 - decembrie 2017
Organizator: Catedra Drept Privat
Îndrumător ştiinţific/organizator:
Ciobanu Natalia, lector univ.
Bâcu Adelina, conf.univ., dr.
Participanţi: Studenţii anului I, II, IV, Specialitatea Drept
Scopul organizării manifestării ştiinţifice a constat în aprofundarea cunoştinţelor în domeniul de
cercetare şi formarea deprinderilor de cercetare ştiinţifică la studenţi anului I Specialitatea Drept,
precum şi încurajarea demersului ştiinţific studenţesc pentru afirmarea cunoştinţelor în domeniul
Dreptului roman.
3. La data de 7.11. 2017 S-a desfăşurat WORKSHOP ÎN CADRUL DISCIPLINEI
DREPT COMERCIAL cu genericul: „Aspecte teoretico-practice privind societatea pe
acţiuni”. Reglementări naţionale şi internaţionale
Îndrumător ştiinţific/organizator: Ciobanu Natalia, lector univ.
Participanţi: Studenţii anului IV, Specialitatea Drept,
Expert: Nicorici Mihaela, jurist, CNPF, Direcţia expertiză juridică
Scopul workshop-ului - asimilarea şi utilizarea de informaţie, precum şi obţinerea unor
competenţe generale privind crearea şi funcţionarea societăţilor pe acţiuni.
4. La data de 11 decembrie 2017 s-a desfăşurat în cadrul catedrei „Drept privat”
CONFERINŢĂ ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ cu GENERICUL: DREPTUL LA VIAŢĂ
PRIVATĂ ÎN CONTEXTUL LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ŞI A PREVEDERILOR
CONVENŢIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
5. La data de 16.11. 2016 a fost organizată activitatea ştiinţifică Masă Rotundă cu
tematica „Tineretul şi problemele globalizării. Bunăstare prin implicare”, dedicată Zilei
Internaţionale a Studenţilor.
Organizatori:
Grâu-Panţureac Maria, lect. univ., Catedra „Drept Privat”.
Suvac Natalia, Centrul de Informare a Uniunii Europene din cadrul BŞ a ASEM.
Participanţi: Studenţi de la facultatea
Economie Generală şi Drept, Drept – 145, 162, 164.
Business şi Administrarea Afacerilor, Achiziţii 161.
În cadrul activităţii au fost prezentate comunicări cu o o variată tematică care abordează
subiectul actual şi controversat - Tineretul şi problemele globalizării.
Comunicări:
86

Ziua studentului în Uniunea Europeană - Zlatov Nadejda (Drept-162).
Cum e sărbătorită Ziua Studentului în Republica Moldova - Mereuţa Aurelia (Drept-162).
Video-interviu cu studenţii grupei Achiziţii-161 - Prepeliţă Cristina (Achiziţii-161).
Dezbateri ,,Beneficiile UE pentru studenţi şi avantajele studiilor europene”:
Avantajele studiilor în UE - Costov Felicia (Drept-162).
Actele normative ale UE care reglementează studiile în statele europene - Avram Eugenia
(Drept-145).
Cetăţenia UE - avantaj în desfăşurarea studiilor - Ceban Maia (Drept-164).
Finanţarea studiilor în statele UE - Chiriac Cristian (Achiziţii-161).
Atractivitatea studiilor în instituţiile de învăţământ din UE pentru studenţii străini - Cojocari
Cătălin (Drept-162).
Studiile UE-SUA - Chiţan Cristina (Drept-162).
Programa de studii în statele UE pentru studenţii din Republica Moldova. Programa
ERASM – Ceban Silviu (Achiziţii-161).
Studenţii Republicii Moldova la Universităţile din UE - Beşliu Aurelia (Drept-162).
Colaborarea ASEM cu Universităţile din statele UE - Braducean Ecaterina (Achiziţii-161).
Recunoaşterea diplomelor Republicii Moldova în statele UE - Glib Elena (Achiziţii-161).
Prezentare-eseu: De ce eu mi-aş face studiile într-un stat european - Clepalo Irina
(Drept-162).
La finele manifestaţiei ştiinţifice studenţii au fost apreciaţi prin înmânarea diplomelor de
participare din partea Centrului de Informare a UE din cadrul BŞ a ASEM.
La 5 martie 2018, Asociaţia Independentă de Criminologie şi Institutul de Ştiinţe Penale
şi Criminologie Aplicată a organizat Concursul Interuniversitar al Eseurilor Criminologice cu
genericul ”Criminalitatea şi criminologia în anul 2222”, în cadrul căreia a participat studenta
Lavric Alina D-153, care s-a ales cu menţiune, coordonator. Vasiloi Djulieta, lect.univ.
La 12 decembrie 2017, în cadrul Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
din Moldova a fost organizată Masă rotundă cu genericul „Mecanisme naţionale de apărare a
drepturilor omului” la care au participat studentele Avram Eugenia D-145 şi Corcimari Cornelia
D-141, coordonator. Vasiloi Djulieta, lect.univ.
În perioada 2-4 mai 2018, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM), în
parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Ministerul
Justiţiei al Republicii Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie
şi Ambasada Slovaciei a organizat Olimpiada Naţională de Drept, ediţia a II-a, care şi-a
desfăşurat lucrările în incinta IRIM, mun. Chişinău, str. Puşkin 54.
Obiectivul principal al activităţii a fost dezvoltarea şi valorificarea potenţialului
intelectual al viitorilor specialişti în domeniul jurisprudenţei, într-o competiţie interuniversitară
deschisă.
În cadrul evenimentului au participat echipe de studenţi, reprezentanţi ai instituţiilor de
învăţământ superior din Republica Moldova, specialitatea Drept.
Olimpiada s-a desfăşurat în trei etape:
I etapă - soluţionarea unei speţe;
a II-a etapă - simularea unui proces de judecată;
etapa a III-a - examinarea unei cereri CEDO.
87

Participanţii au fost evaluaţi de către un juriu competent, format din
personalităţi notorii din doctrina juridică naţională (judecători, procurori, oameni de
ştiinţă): Gheorghe Costachi, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Nina Arabadji,
judecător în judecătoria Chişinău (sediu Rîşcani); Roman Pascari, judecător în judecătoria
Chişinău (sediu Buiucani); Virgil Buhnaci, judecător al Curţii de Apel Chişinău; Iurie
Bejenari, judecător al Curţii Supreme de Justiţie; Vsevolod Ivanov, procuror în Procuratura
mun. Chişinău (oficiul Rîşcani); Maxim Lebedinschi, consilier al Preşedintelui în domeniul
juridic şi relaţii instituţionale, reprezentant al Preşedintelui RM în relaţiile cu Parlamentul şi
Guvernul; Oleg Rotari, Agent guvernamental.
Echipa de studenţi a Academiei de Studii Economice din Moldova, coordonată de către
Grâu-Panţureac Maria, lector universitar (Departament Drept), reprezentată de către Avram
Eugenia (anul IV), Chiriac Lia (anul III), Popşoi Ecaterina (anul III) a ocupat locul III.
Vizite de studiu instituţională la Centrul Tehnico-Criminalistic şi Expertize
Judiciare
În luna noiembrie 2017, 45 de studenți ai specialităţii Drept, ASEM, anul III și IV, au
efectuat două vizite de studiu la Centrul Tehnico-Criminalistic şi Expertize Judiciare din mun.
Chișinău.
Ghidați de specialiştii Centrului, ei s-au familiarizat cu activitatea acestuia, urmând o
serie de vizite în: secţia examinări şi evidenţe dactiloscopice; laboratorul examinări fizice; secția
sistemul balistic autorizat POISC, secția examinări documente. Studenții au aflat mai multe
despre activitatea acestor laboratoare, unde se efectuează examinări tradiţionale, de exemplu
expertiza dactiloscopică, a armelor albe, traseologică, tehnică a documentelor, grafoscopică,
balistică şi a portretului, examinări speciale a materialelor, substanţelor şi articolelor, examinări
auto-tehnice, examinări fonoscopice, examinări ale tehnologiilor informaţionale etc.
Vizita de studiu a avut un impact pozitiv pentru studenţi, deoarece le-au fost prezentate diverse
metode de identificare a persoanelor, precum şi a falsului în cadrul documentelor, hârtiilor de
valoare și banilor.
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 19.
Tabelul 19. Totalurile activității secțiunilor conferinței științifice studențești în cadrul
facultății „Economie generală și Drept”
Indicatorii

Numărul studenţilorparticipanţi (înregistrați)
Numărul de comunicări
programate

Rezultatele pe catedre

Total

Teorie
economică
și Politici
economice
35

Management Drept
social
privat

Drept
public

15

11

8

69

33

15

11

8

67
88

Numărul de comunicări
susținute din cele
programate
Numărul de comunicări
suplimentare
Numărul studenţilor
premiaţi (locurile I-II,
menţiune)
Numărul lucrărilor
recomandate spre
publicare

30

15

1

-

6

3

31

3

11

8

64

1
3

2

3

3

15

39

În afară de participare la conferința științifică a tinerilor cercetători din cadrul ASEM,
studentele Melnic Corneliu, Avram Eugenia și Spânu Olga au participat la conferința științifică a
studenților organizată de Universitatea Națională de Drept din Harkov, Ucraina și la Conferința
științifică studențească organizată de Universitatea de Sud-Vest din Kursk, Federația Rusă.
De asemenea, pe parcursul anului universitar 2017-2018 a continuat organizarea unui
ciclu de întâlniri cu genericul: „SĂ NE CUNOAȘTEM PERSONALITĂȚILE”. În anul 2017
– 2018 a avut loc o întâlnire de acest gen la care a participat Victor PUȘCAȘU, Prof. univ. dr.
Universitatea de Stat din Moldova. Ex președinte al Curții Constituționale.
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 20), seminare, ateliere de lucru cu
invitați din diferite medii (tabelul 21), conferințe (tabelul 22), diverse concursuri și ceremonii
festive (tabelul 23.).
Tabelul nr. 20. Sesiuni de informare în anul de studii 2017-2018
Data

Denumirea evenimentului

Co-organizatori

Studenți
implicați,
locația

Facultatea Contabilitate

01.09.17

Întâlnirea cu anul I

Anul I,
Bl. C,
aud. 302
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Serviciile bibliotecii
științifice ASEM –
Septembrie
nomenclatorul serviciilor,
2017
spațiile, graficul de lucru,
manualele etc.

Biblioteca Științifică ASEM

Anul I,
Bl. F,
sala 103

ERASMUS+ pentru tineri

ASEM,

Anul I-III

Information day

Oficiul Național Erasmus+ în Moldova

14.09.17

Facultatea Contabilitate,

Facultatea Contabilitate, KPMG

27.09.17

Anul IIIII

KPMG cu scopul recrutării

Bl. F,
sala 203

Decembrie
2017

Anul III,
Bl. C.

KPMG în vizită la studenții
contabili

sala 302

Anul IIIII

Bursa Moore Stephens
Până
13.10.17

Participanți:

ASEM,
Compania Moore Stephens KSC

Guglea Daniel, an. III

Facultatea Contabilitate,
24.10.17

Seminar „Fii informat. Nu te
lăsa traficat”

Biblioteca Științifică ASEM,
Senatul Studențesc ASEM

13.11.17

Seminar: „Prețurile de
transfer și TVA din
perspectiva unui consultant
Deloitte”

ASEM, facultatea Contabilitate și
facultatea Finanțe
Deloitte

Email,
panourile
facultății,
facebook
Anul I,
Bl. F,
sala 103
Anul II,
Anul III
Bl. F,
sala 203
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30.11.17

Până
25.10.17

Oportunitățile oferite de
ACCA, platforma on-line de
studii, manualele digitale,
burse ACCA etc
Concursul de selecție a
studenților pentru
participarea la mobilitatea
academică în cadrul
proiectului ERASMUS+

Anul II,
Facultatea Contabilitate, ASEM,

Anul III

ACCA

Bl. C.
sala 322

ASEM, Serviciul Relații Externe

Câștigător: Coteț Valeria,
Université de Bretagne-Sud,
Franța

Anul IIIII, email,
panou,
pagina
web
ASEM

Ernst & Young Moldova
Acțiune de binefacere
24.10.1725.10.17

Information Day Erasmus+
26.10.17

Până
06.11.17

Anii I, II,
III

Oferirea de cadouri pentru
ziua studentului

Seminar informativ
Erasmus+

Oficiului Național Erasmus+ în
Moldova

Anul I-III

ASEM

Anul IIIII

Concurs „Cel mai bun
student al ASEM 2017”
Câștigătoare: Barac
Catalina, premiul III

29.11.17

Centrul de Marketing, Parteneriate și
Workshop „Succesul de
Carieră, ASEM invitat special Iurie
mâine – motivarea ta de azi!”
Dercaci

12.12.1713.12.17

Tîrgul stagiilor de practică

15.12.17

Seminar stiintific Specializarea
inteligentă motorul viitoarei
creşteri economice în Europa

Centrul de Marketing, Parteneriate și
Ghidare în Carieră al ASEM

Anul I-III
Anul IIIII
Anul I,

Infrastructura Europeană de Cercetare

Anul II,
Anul III
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La o ceașcă de cafea cu
decanul facultății
Contabilitate

Decanatul facultății Contabilitate

Anul I-III

18.12.17

Bl. C sala
324

Ianuarie
2018

Ofertă de angajare “Intelcont
Consulting” SRL -

“Intelcont Consulting” SRL -

Anul III

Până
25.01.18

Burse de merit 2017

Centrul de Informaţii Universitare
organizat sub egida Consiliului
Rectorilor din Republica Moldova

Anul III

Centrul de Informaţii Universitare cu
suportul financiar al BC Moldova
Agroindbank SA

Anul I-II

Burse pentru viitorul tău
Până
02.02.18

Câștigători:
Zabulica Anatolia,
Platon Vlada

Anul I,
Până
16.02.18

25.02.18

Programul de burse
Stipendium Hungaricum
pentru anul de studii 20182019

Guvernul Ungariei

Intership „ITMC
AGRITECH PROGRAMME
2018”

www.itmc.md

Anul II,
Anul III
Email,
panou.
Anul III,
email,
panou

Centrul Marketing, Parteneriate și
Ghidare în Carieră al ASEM cu
sprijinul facultăților
Martie –
mai 2018

Proiectul „ASEM vine în
liceul Tău!”

Studenții
de la anul
I și II.
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Până
07.03.18

Programul de cultură și limbă
maghiară oferit de
Guvernul Ungariei
Universitatea de Vară
Balassi, 23.07.18-17.08.18

Până
01.03.18

Lithuanian State scholarships
for 2018/2019

Mykolas Romeris University

Anul I-III

02.03.18

Ofertă de locuri de practică
Videosecurity

Videosecurity

Anul IIIII

Până
04.03.18

Concursul Miss ASEM 2018

Senatul Studențesc al ASEM

Martie
2018

Internship offer, Bruxelles,
Belgia

Erasmus+

19.03.18

Utilizarea Microsoft Office
(Word, Excell, Power Point
etc) pentru a putea redacta și
prezenta Teza de licență sau
Proiectul de an

MACIP ASEM

21.03.18

Întâlnire cu Proteiereul Ioan
Plămădeală „Cuvânt –
îndemn omului
contemporan”

Biblioteca Științifică ASEM

Mobilitate academică la
Stocholm School of
Economics din Riga

ASEM, Serviciul Relații Externe

Până
29.03.18

Anul IIII,

Anul I-III

Anul I-III

Anul I-III

Anul I,
Bl. F.sala
103
Anul I,
Anul II

ASEM,
02.04.18

Întâlnire cu Dna Rania
Anderson (SUA)

Până
30.04.18

Concurs de eseuri "Looking
to the future - Common
values, common dreams"

Până
30.04.18

Ambasada SUA,
Entitatea Națiunilor Unite pentru
egalitatea de gen și abilitarea femeilor
(UN Women)

Anul I-III

ASEM, Jean Monnet

Anul I-III

ASEM, Serviciul Relații Externe

Anul I-II

Burse Erasmus+ disponibile
pentru ASEM
European Humanities
University, Vilnius,
Lithuania
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Până
30.04.18

Burse Erasmus+ disponibile
pentru ASEM

ASEM, Serviciul Relații Externe

Anul I-II

Universitatea Petrol Gaze din Ploiești,
România

Anul I-III

Micolas Romerio University,
Vilnius, Lithuania

09.05.1811.05.18

Simpozionul științific
inerdisciplinar „Educație și
dezvoltare sustenabilă în UE
28”

Până
01.05.18

International Student Essay
Competition

PABSEC

22.05.1824.05.18

Zilele Carierii 2018

Centrul de Marketing, Parteneriate și
Ghidare în Carieră al ASEM cu
suportul facultăților

Anul IIIII

Până
31.05.18

Şcoala Europeană de Vară
din Praga organizează cea
de-a 16-a ediţie cu genericul
„Europa în tranziție:
explorarea viitorului UE”,
14-24 iulie 2018

www.essprague.eu

Anul I-III

Anul IIII,

Asociația Patronatul Județean al
Femeilor de Afaceri din IMM Suceava,
08.05.18

StartUP 4 Diaspora

Liga Studenților Români din
Străinătate și Centrul de Dezvoltare
SMART

Anul I-III

Până
30.05.18

Școala de vară în Tabăra
Sulină din judeţul Tulcea,
România, 21-28 august 2018

ASEM, Serviciul Relații Externe

Anul I-III

Până
05.06.18

Școala de Vară EU.
Academy - 2018, 7-13 iunie
2018

ASEM, Jean Monnet

06.03.18

Noaptea cărților deschise

Editura CARTIER

26.06.18

Repartizarea locurilor în
cămin

Anul I-III

Anul I-III
Anul I-II

Facultatea Contabilitate

Bl. C.
sala 307
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Tabelul 21. Seminare, lecții ateliere de lucru organizate cu invitați din mediu academic,
mediu de afaceri
Data

Denumirea evenimentului

Organizatori

Studenți
implicați

Facultatea Contabilitate,
ASEM, ACCA

30.11.17

Oportunitățile oferite de ACCA, platforma
on-line de studii, manualele digitale, burse
ACCA etc

Anul II-III

Facultatea Contabilitate,

03.05.18

Open lecture by Dr. Jacek Welc, guest
lecture from Wroclaw University of
Economics (Poland) and SRM University
Berlin, entitled "Problems of revenues
accounting under IFRS"

Seminar „Fii informat. Nu te lăsa traficat”

Dr. Jacek Welc, Wroclaw
University of Economics
(Poland) and SRM
University Berlin
Anul II

Facultatea Contabilitate,
Biblioteca Științifică
ASEM,

24.10.17

Anul I

Senatul Studențesc ASEM

13.11.17

Seminar: „Prețurile de transfer și TVA din
perspectiva unui consultant Deloitte!

ASEM, facultatea
Contabilitate și facultatea
Finanțe

Anul II-III

Deloitte

29.11.17

Workshop „Succesul de mâine – motivarea
ta de azi!”

Centrul de Marketing,
Parteneriate și Carieră,
ASEM invitat special Iurie
Dercaci

Anul I-III
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10.10.17

Workshop „Secretele 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, prezi etc.

08.11.17

Atelier de lucru „Contabilitatea și
perfectarea documentară a procurării
stocurilor”

12.12.17

Seminar „Cumpărări-vânzări de stocuri:
documentare, contabilizare şi raportare”.
Au fost abordate aspecte de perfectare
documentară a operaţiunilor de cumpărare
şi vânzare a stocurilor. O atenţie deosebită a
fost acordată modului de completare a
formularului nou al Facturii fiscale, precum
şi a Formei IPC 18.

Decembri
e 2017

Vizită de documentare la EFES Vitanta

Cercul Științific Studențesc
sub egida dnelor Caraman
Stela și Cuşmăunsă Rodica,
invitat ex-student facultatea
Contabilitate, Toderașcu
Valentin

Cercul Științific Studențesc
sub egida dnelor Mihaila
Svetlana, și Bădicu Galina

În acest scop moderatorii cercului au
pregătit şi prezentat studenţilor un model de
proiect de an elaborat în conformitate cu
Indicaţiile metodice privind elaborarea
proiectului la Contabilitate.

Anul I-III

Cercul Științific Studențesc
sub egida dnelor Caraman
Stela și Cuşmăunsă Rodica
Membrii
Cercului
Științific,
studenții anului
II și III

Cercu științific
studenșesc

Masa rotundă cu tema „Cum să scriu corect
proiectul de an la contabilitate?”
02.04.18

Membrii
Cercului
Științific,
studenții anului
II și III

Cercul Științific Studențesc
sub egida dnelor Caraman
Stela și Cuşmăunsă Rodica

Membrii
Cercului
Științific,
studenții anului
II și III
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ASEM facultatea
Contabilitate

Târg de Caritate „Fii și TU Student ASEM”
20.11.17

Anul I-III

Sanda Miron, Strășeni

Tabelul 22. Conferințe științifice și practice pentru studenți

15.03.2018

22.11.2017

20-21.04.18

Data

14.05.18

Nr
d/o

Denumirea evenimentului
Tele conferința
internațională a tinerilor
cercetători „Crearea
Societăţii Conştiinţei”

Conferința on-line cu
genericul: Provocările
contabilității în viziunea
tinerilor cercetători:
Conferință ştiințifică
internaţională, 22
noiembrie 2017

Conferința on-line cu
genericul: Provocările
contabilității în viziunea
tinerilor cercetători:
Conferință ştiințifică
internaţională, 15 martie
2018

Concursul științific
internațional cu genericul:
„Profesia contabilă o
carieră de succes”, faza
preliminară

Organizatori

Studenți
implicați

ASEM
Bacău-Boston-Bucureşti-Chicago-ChişinăuCluj Napoca-Florida-Los Angeles-IaşiTimişoara

Anul I

Facultatea de Contabilitate, catedra de CAE,
ASEM,

Anul II,

Unversitatea de Stat din Poloțk, Belorus,

Anul III,
Mastranzi,

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava,
România

Doctoranzi

Facultatea de Contabilitate, departamentul
CAAE, ASEM,
Universitatea de Stat din Poloțk, Belorus,

Anul II,

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava,
România,

Anul III,
Mastranzi,

Universitatea de Vest din Timișoara,
România, Universitatea Națională de
Economie din Odesa, Ucraina

Doctoranzi

Anul I,
Facultatea de Contabilitate, departamentul
CAAE, ASEM

Anul II,
Anul III
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Facultatea de Contabilitate, departamentul
CAAE, ASEM,
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava,
România
Concursul științific
internațional cu genericul:
„Profesia contabilă o
carieră de succes”, faza
finală

Anul I,
Anul II,

28.04.2018

17.05.18

Anul III

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

27-28.04.18

Simpozionul Științific
Internațional al Tinerilor
Cercetători, edițiaa XVI-a.
Sesiune de comunicări
științifice pentru studenții
de la Contabilitate
Secțiunea „Contabilitatea şi
auditul în contextul
integrării europene”

Concursul „Azi student,
miine antreprenor”

Școala Doctorală,
Departamentul „Contabilitate, audit și
analiză economică”, moderator
Grabarovschi Ludmila,

Studenții
Ciclului III de
studii. Doctorat

Drd. Țurcanu Liliana
Moderatori:
Muntean Neli, dr., conf.univ.
Cuşmăunsă Rodica, dr., conf.univ.

Preponderent
studenții anilor
II și III

Caraman Stela, lect.sup.
Secretar:

Morari Mădălina, gr. Con-154

Anul II
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Tabelul 23. Concursuri
Data

Până
13.10.17

Denumirea
evenimentului

Organizatori

Bursa Moore Stephens

ASEM,

Participanți:
Guglea Daniel, an. III

24.11.17

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.

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

Studenți implicați

Anul II,
Anul III

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
„EFES-VITANTA”, deținător al
certificatului ACCA, elaborator al
proiectului noii Legi a
contabilității; Slobodeanu
Svetlana, dr., auditor, contabil
certificat internațional CIPA.

26.10.2017

Balul Bobocilor ASEM
Bobocică – Avram
Valeria, gr. CON-172 și
în rolul de Bobocel –
Roman Hariton, gr. CON171, clasindu-se in
clasment pe locul I din 6
perechi ASEM

Anul I
Sindicate ASEM

16.11.2017

Balul Bobocilor
Interuniversitar
Bobocică – Avram
Valeria, gr. CON-172 și
în rolul de Bobocel –
Roman Hariton, gr. CON171, clasindu-se in
clasment pe locul 8 din 14
universități.

Anul I
Sindicate ASEM

Cel mai bun student al
ASEM
17.11.17

Nr
d/o

Anul II,
ASEM

Barac Catalina, CON 163
– locul III

Anul III
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14.12.2017
Până 25.01.2018

Concurs creativ
„Contabilitatea o planetă
a ciferelor în universul
creativ”

Burse de Merit 2017 –
pentru cei mai buni
studenţi ai ţării

Invitat special
Mancaș M.,
organizat de Lazari
L., Bajan M. sub
egida Cercului
Studențesc
Consiliului
Rectorilor din
Republica
Moldova,
BC Moldova
Agroindbank SA,

implicați studenți de la diferite
facultăți (prezentate aproximativ
27 poezii)

Anul II,
Anul III

Orange Moldova

04.04.2018

Până 02.02.2018

Centrul de
Informaţii
Universitare,
„Burse pentru Viitorul
Tău!”, ediţia 2017

Concursul de frumusețe și
inteligență „Miss ASEM
2018 – viitoarea femeie
de afaceri”

BC “Moldova
Agroindbank” SA,
Ministerul
Educaţiei,
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale
şi Familiei din RM

Anul I

Anul I,
Senatul Studențesc
al ASEM

Anul II,
Anul III

Studenții facultății „Contabilitate” au partcipat activ în cadrul Campionatului ASEM și a
Campionatului Național Universitar 2018, organizat de departamentul 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 F, volei B, tenis de masă F, tenis
de masă B, joc de dame F, joc de dame B, badminton F, badminton B, șah B, șah F, baschet F,
baschet B.
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Cercurile Științifice Studențești.
În cadrul departamentului „Contabilitate, Audit și Analiză Economică” activează foarte
activ patru cercuri științifice.

Cercul Științific Studențesc „Contabilitate”, condus de Caraman S. și Cușmăunsă R. în
anul univ. 2017-2018 Cercului ştiinţific a desfăşurat 6 şedinţe. În cadrul acestor şedinţe au fost
abordată o tematică variată: începând cu teme concrete, cum ar fi Particularităţile contabilităţii
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subvenţiilor primite, Tratamente contabile şi fiscale privind reevaluarea activelor până la teme
mult mai creative, de genul Contabilitatea verde sau Profesia contabilă în era digitală.
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. a fost
organizată masa rotundă cu tema „Cum să scriu corect proiectul de an la contabilitate?”. În acest
scop moderatorii cercului au pregătit şi prezentat studenţilor un model de proiect de an elaborat
în conformitate cu Indicaţiile metodice privind elaborarea proiectului la Contabilitate.

Cercul Științific Studențesc „Young accounting” condus de Mihaila S. în anul de
studii 2017-2018 a organizat trei ședințe cu comunicări, printre care: Etică şi moralitate în
profesia contabilă, Importanţa utilizării informaţiei contabile în mediul de afaceri, Clasificarea
documentației în contabilitate, Основополагающие принципы бухгалтерского учета в
контексте международного и национального законодательства, Сравнительный анализ
формирования показателей отчета о прибыли и убытках в молдове и республики
беларусь, Учетная политика предприятия и ее роль в организации бухгалтерского учета.
Totodată în această perioadă au fost organizate 6 evenimente speciale, printre care:
întâlnire cu persoane din afaceri cu genericul „Și tu poți deveni o persoană de succes”, atelier de
lucru „Contabilitatea și perfectarea documentară a procurării stocurilor”, aprecierea creativității
studenților prin „Contabilitatea o planetă a cifrelor în universul creativ”, videoconferințele din
102

22.11.17 și 18.03.18, precum și concursul studențesc internațional „Profesia contabilă o carieră
de succes” din 17.05.18.
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Cercul Științific Studențesc „Analiza economico-financiară” din cadrul
departamentului „Contabilitate, audit și analiză economică”. În perioada: septembrie 2017 mai 2018 au avut 8 ședințe ale Cercului Ştiinţific Studențesc „AEF”.
La 24 noiembrie 2017, Cercul Analitic Studențesc a organizat un concurs în care misiunea
disciplinei Analiza Economico-Financiară constă în dezvolta logică și economică, de a oferi
studenţilor posibilitatea de a cunoaște și înţelege fenomenele și procesele economico-financiare
la nivelul entităţilor economice în strictă corelaţie cu legile și legităţile pe care le guvernează.
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La 10 decembrie 2017, Cercul Analitic a efectuat o vizită la EFES Vitanta Moldova
Brewery. 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
Studențești a avut ca rezultat participarea acestora la Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor
Cercetători petrecut pe 27-28 aprilie 2017. Lucrările participanților vor fi publicate.

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească „Provocările contabilităţii în viziunea
tinerilor cercetători", din 22.11.17, departamentul „Contabilitate, Audit și analiză economică”,
ASEM în parteneriat cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România și Universitatea de
Stat din Poloțk, Belorus.
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Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească „Provocările contabilităţii în viziunea
tinerilor cercetători", din 15.03.18, departamentul/facultatea „Contabilitate, Audit și analiză
economică”, ASEM în parteneriat cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România;
Universitatea de Vest din Timișoara, România și Universitatea Națională de Economie din
Odesa, Ukraina.
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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
Activitățile extra-curriculare 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, muzee;
 Întâlniri cu persoane oficiale;
 Vizite la cămin,
 Identificarea problemelor existente şi posibilităţilor de soluţionare a acestora.
În anul universitar 2017-2018 departamentele din cadrul facultății Finanțe au organizat un
șir de manifestări ştiinţifice studenţeşti.
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Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti și pregătirea studenţilor pentru
participări la simpozioane și conferințe științifice
Trebuie să precizăm că manifestările științifice cu studenții și activitatea cercurilor
ştiinţifice studenţeşti s-au desfășurat în conformitate cu planurile elaborate la început anului
universitar 2017-2018, prin urmare la nivelul celor 3 catedre de profil:
Finanțe și Asigurări,
Bănci și Activitate Bancară și
Investiții și Piețe de Capital. În continuare se prezintă rapoartele conform planificării
anuale.
Catedra/Departamentul Finanţe şi Asigurări
Pe parcursul anului universitar 2017-2018 în cadrul Departamentului „Finanţe şi
Asigurări” au fost desfăşurate şedinţe ale cercului ştiinţific studenţesc, cu o tematică variată în
diverse domenii financiare. La începutul anului universitar, responsabilii de activitatea cercului
ştiinţific studenţesc, au organizat o şedinţă cu caracter organizatoric pentru studenţii anului I de
studii. În cadrul acestei şedinţe li s-a explicat rolul şi importanţa cercului ştiinţific studenţesc în
activitatea academică, precum şi modul în care se vor desfăşura şedinţele, modul de pregătire şi
prezentare a comunicărilor ştiinţifice, frecvenţa şedinţelor etc.
La începutul anului universitar a fost aprobat programul de activitate cu tematica
orientativă a comunicărilor pentru anul universitar în curs.
Pe parcursul anului universitar 2017-2018 Departamentul „Finanţe şi Asigurări” a
organizat 5 şedinţe ale cercului ştiinţific studenţesc.

Nr.d/o
1.
2.

3.
4.

5.

Tabelul 24. Ședințele cercului ştiinţific studenţesc realizate în cadrul Catedrei
/departamentului „Finanțe și Asigurări” în anul universitar 2017-2018
Tema
Perioada
Responsabil de
eveniment
Particularitatile finanțării IMM din Septembrie, 2017
Cerbușca Viorica,
R. Moldova
specialist în domeniu
Crimele și delictele economice – Octombrie, 2017
Vostricov Denis
pericol pentru securitatea economică
dr., conf. univ
a țării
Piața asigurărilor: actualități și Octombrie, 2017
Doina Aurica, CNPF
perspective de dezvoltare
Infracțiunele
economice și alte Noiembrie, 2017
Invitați din domeniile
delicte economice – pericol real
aferente domeniilor vizate
pentru menținerea și asigurarea
stabilității economice a țării
Guvernanța corporativă si efectele Noiembrie, 2017
Victoria Arhiliuc, sef
acesteia
asupra
performantei
directie Directia Evaluare
financiare in cadrul Băncii Mobias
Garantii, Departamentul
Banca
Risc Management, Mobias
Banca

La ședința dedicată temei „Particularitățile finanţării IMM din Republica Moldova” în
luna septembrie a fost invitată Viorica Cerbușca,fondator NIKA Business Generation la grupele
FB 161-162 cu tema Politici financiare pentru IMM din sectorul real al economiei.
La data de 06 octombrie 2017, la şedinţa de lucru organizată de Vostricov Denis, dr., conf.
univ., cu tema: „Crimele și delictele economice – pericol pentru securitatea economică a țării”,
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au participat colaboratori de politici în domeniu, Cojocaru Violeta, dr. hab., prof. univ., Șef al
Departamentului „Drept Public”, USM, masteranzii AFB, studenții grupelor academice FB-157,
FB-159, EMREI-153, EMREI-154.
La ședința cu tematica „Piața asigurărilor: actualități și perspective de dezvoltare”,
organizată de Dna Cobzari Ludmila, dr. hab., prof. univ., decan al facultății „Finanțe”, au
participat cu prezentări reprezentanții companiilor de asigurări precum: Lupușor Alexandru,
Ditrectorul filialei Centru, Compania de Asigurări MoldAsig S.A. cu tema „Asigurarea Cartea
Verde”, grupele FB 161-164; Teodor Ungureanu, Vicepreședinte Compania de Asigurări
Moldcargo S.A., cu tema „Asigurările agricole”, gr. FB 161-164; Dumitru Mihai, Grawe Carat
Asigurări SA, cu tema „Asigurări de viață”, cât și reprezentanți ai Donaris VIG cu tema
„Asigurări de bunuri”, cât și studenții speciaității FB. Asigurările reprezintă un sector cheie al
economiei, a carei influenţă se simte atât în domeniul protecţiei împotriva riscurilor în domeniile
economic si social, ezercitînd rolul de stimulator al ideii de economisire pe termen mediu si lung,
cât şi ca furnizor de fonduri pentru pietele financiare. Societățile de asigurări au un rol financiar
foarte important, nu numai pentru că pun la dispoziția autorităților publice, a societăților
comerciale de producție și a băncilor un volum însemnat de resurse finaciare, ci și pentru faptul
că ele participă la un proces de intermediere financiară nemonetară, cu efecte pozitive asupra
stabilității monedei naționale.
Ședința cercului studențesc din noiembrie 2017 cu tema: „Guvernanța corporativă și
efectele acesteia asupra performanței financiare în cadrul băncii Mobias Banca”, organizată de
Dna Botnari Nadejda, dr., prof. univ, șef department „Finanțe și Asigurări” a avut drept scop
aprofundarea cunoștințelor teoretice și aplicative ale masteranzilor grupelor FCA-171 și FCF171. Invitat special, a fost Victoria Arhiliuc, sef directie Directia Evaluare Garantii,
Departamentul Risc Management, Mobias Banca. Participanții s-au referit în special la
problematica Republicii Moldova în domeniile mentionate mai sus, iar studenţii au analizat
foarte bine cauzele şi consecinţele acestora, efectuând şi concluzii constructive şi bine
argumentate.
În concluzie, se poate menţiona că, activitatea cercului științific studenţesc pentru perioada
menționată poate fi considerată bună. Iar referitor la organizarea cercurilor studențerști în cadrul
departamentului, pot fi menţionate următoarele concluzii:
- activitatea studențească s-a desfăşurat conform planului şi cu respectarea acţiunilor
propuse;
- lucrările prezentate au avut contribuţie ştiinţifică în sfera tematicilor abordate, ce a
creat posibilitatea stabilirii noilor direcţii de cercetare;
- sedințele cercului științific au contribuit la dezvoltarea capacităţilor analitice ale
studenţilor.
Deasemenea au fost organizate (sub coordonarea Dlui A. Petroia, conf.univ., dr.)
manifestări științifice cu studenții, masteranzii și doctoranzii în cadrul lecțiilor deschise,
Simpozionului Tinerilor Cercetători, ediţia 2018, Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale
„Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, organizată de Academia de Studii
Economice a Moldovei etc.
Vineri, 02 februarie 2018, în cadrul lecţiilor la disciplina "Strategii Bugetar-Fiscale" pentru
masteranzii de la specialitatea "Administrarea Financiar-Bancară", a avut loc o lecţie deschisă cu
tema "Supporting Sound Macro-Fiscal Policies: World Bank Approach", care a fost ţinută de
Dna Anna Akhalkatsi, Director al Oficiului Băncii Mondiale în Moldova. Anna Akhalkatsi are o
experienţă vastă de lucru în cadrul Bancii Mondiale şi în cadrul Corporaţiei Financiare
Internaţionale. La lecţie au participat studenţi şi masteranzi cointeresaţi.
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Materialele referitoare la lecţia dată au fost publicate pe pagina de Facebook a Oficiului
Băncii
Mondiale
în
Moldova
https://www.facebook.com/WorldBankMoldova/posts/10157165889712619
Pe 26-27 aprilie 2018, în cadrul Forumului international “TRIANGLE – 2018”, ediţia a 4a, a participat masterandul Banu Ivan, grupa DFF-151m, cu tema „Четвёртая промышленная
революция и навыки, необходимые для процветания”.
În perioada 27-28 aprilie 2018, în cadrul Simpozionului Tinerilor Cercetători, ediţia 2018,
au fost făcute prezentări ale următorilor masteranzi (sub coordonarea Dlui A. Petroia, conf.univ.,
dr.):
- Cernomoret Alexandru, Matei Gabriela, grupa AFB-171m, tema „Overall gender analysis
of public expenditure in the Republic of Moldova”;
- Efimenco Olesea, Gaiu Mihaela, grupa AFB-171m, tema „Overall gender analysis of
public expenditure in the Republic of Moldova”;
- Banu Ivan, grupa DFF-151m, tema „Выгоды практического применения блокчейн
технологии в бюджетной и банковской сферах Республики Молдова”.
De asemenea, au participat şi următorii doctoranzi (sub coordonarea Dlui A. Petroia,
conf.univ., dr.):
- Sandu Irina, tema „Justificarea financiară a beneficiilor respectării egalităţii de gen.
Experienţe internaţionale”;
- Zubcova Elena, tema „Evoluţia cheltuielilor pentru sănătate în Republica Moldova, în
perioada 2009-2016”.
În cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi inovarea în economia
cunoaşterii”, organizată de Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), care a avut loc
în perioada 22-23 septembrie 2017, au participat:
- Banu Ivan, masterand din grupa DFF-151m, tema „Некоторые проблемы
международно-правового регулирования и обращения криптовалют в финансовоэкономическом аспекте”.
- Sandu Irina, doctoranda, tema „Drepturile omului ca bază pentru implementarea bugetării
sensibile la dimensiunea de gen”;
- Zubcova Elena, doctoranda, tema „Transparenţa gestionării banilor în spitalele publice
din Republica Moldova”.
Catedra Bănci şi Activitate Bancară
Activitatea Cercului Științific Studențesc ”Tinerii Monetariști” pe parcursul anului
universitar 2017-2018 a fost coordonată de conf. univ. dr. Ciobu Stela.
Ședințele au fost organizare în conformitate cu Planul de activitate a CȘS, care include o
variată tematică din domeniul monedă și bănci, de actualitate notorie și interes pentru studenți.
Studenți facultății ,,Finanțe” au participat activ la ședințele cercului,, Tinerii monetariști“.
Astfel, pe parcursul anului universitar au fost organizare 5 ședințe de lucru (tab. 25).
Tabelul 25. Ședințele cercului ştiinţific studenţesc realizate în cadrul Catedrei „Bănci şi
Activitate Bancară” în anul universitar 2017-2018
Nr.
Denumirea temelor ce se vor discuta în cadrul şedinţelor
Data (luna, anul)
d/o
1.
Dezvoltarea Sistemului Financiar Valutar Internațional în
octombrie 2017
contextul noii ”arhitecturi financiare”
Responsabil: conf.
univ. dr. Ciobu S.
2.
Dezvoltarea sectorului bancar din Republica Moldova și gradul
noiembrie 2017
de pregătire pentru implementarea Basel III
Responsabil: conf.
univ. dr. Ciobu S.
3.
Piața depozitelor în Republica Moldova: potențial de creștere
februarie 2018
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4.

Piața internațională a aurului – realități și perspective

5.

Cryptocurrency alternativă a sistemului monetar: realități și
perspective

Responsabil: conf.
univ. dr. Ciobu S.
martie 2018
Responsabil: conf.
univ. dr. Ciobu S.
mai 2018
Responsabil: conf.
univ. dr. Ciobu S.

Participanții la ședințele cercului și-au format abilități de prezentare și de cercetare pentru a
participa la conferințe științifice studențești.
În perioada 27-28 aprilie 2018 în cadrul ASEM în contextul desfășurării lucrărilor
Simpozionului Internațional al Tinerilor Cercetători, în cadrul departamentului ”Investiții și
Activitate Bancară”, a fost organizată o secțiune cu tematica ”Evoluții în domeniul monedei și
creditului”.
În cadrul Secțiunii menționate au fost prezentate 13 comunicări ale studenţilor coordonaţi
de colaboratorii fostei catedre Bănci și Activitate Bancară, dintre care studenți la Ciclul I Licența
9 şi Ciclul II Masterat - 4.
Trebuie de menționat, că șeful departamentului „Investiții și Activitate Bancară”, prof.
univ., dr., Oleg Stratulat, și-a adus aportul considerabil, organizând Cabinetul Numismatic, unde
studenții pot face cunoștință cu monede din diferite țări, cu monedă veche, cu caleidoscop
monetar, cu moneda din perioada războiului. Aceasta are un efect pozitiv asupra creativității
studenților.
Catedra Investiţii şi Pieţe de Capital
În cadrul cercului ştiinţific studenţesc a catedrei „Investiţii şi pieţe de capital” pentru
perioada septembrie – decembrie au avut loc 7 şedinţe de lucru cu studenţii grupelor cu predare
în limbile rusă şi engleză cu următoarea tematică:
1. Primele şedinţe a cercului ştiinţific studenţesc cu grupa cu predare în limba rusă FB 15A
la disciplina Tranzacții Bursiere au fost organizate de către conf. univ., dr. Jeleznova
Nina în luna octombrie, anul 2017. În cadrul ședințelor, au fost propuse și discutate (06
octombrie 2017) și ulterior aprobate (13 octombrie 2017) teme de cercetare pentru fiecare
student- participant.
2. Ședințe în forma de consultații cu privire la elaborarea temelor prevăzute pentru
disciplina TB cu grupa cu predare în limba rusă FB 15A (și surse de informații necesare)
au fost organizate de către conf. univ., dr. Jeleznova Nina pe data 20 și 27 octombrie
2017.
3. Pe data de 24 noiembrie 2017 a avut loc ședința cercului studențesc pentru disciplina TB
cu grupa cu predare în limba rusă FB 15A , care s-a desfășurat în forma de
microconferință cu tema «Применение финансовых деривативов для управления
риском компаний и возможности их использования в Республике Молдова» . Au
fost prezenți 20 studenţi, cadre didactice – conf. univ., dr. Jeleznova Nina şi lector
Costova Natalia. Au fost prezentate 6 referate: Опционные стратегии при
хеджировании позиции с облигациями, autor – Bantuș Anastasia, Управление
рисками проектов долгосрочных инвестиций на основе реальных опционов, autori –
Ilina Oxana, Ilina Veronica, Хеджирование как инструмент управления рисковыми
операциями на бирже, autor – Rîlscaia Hristina, Хеджирование как элемент
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управления рисками в сфере банковских услуг, autori – Balan Ecaterina și Țurcan
Anastasia, Хеджирование фьючерсными контрактами, autori – Gaidarlî Irina și Plucci
Svetlana, Стратегии хеджирования акциями, autor – Tcaci Axenia. În discuţii au
participat toți studenţii.
4. Pe data 12 decembrie 2017 de către doamna Biloocaia Svetlana a fost organizată şedinţa
cercului ştiinţific studenţesc în forma de microconferință cu tema The particularities of
OTC and stock exchange transactions with derivative and primary financial instruments:
international practice and perspectives for Republic of Moldova cu grupele cu predare în
limba engleză FB 157, FB 159. Au fost prezenţi 29 studenţi, profesori – conf. univ., dr.
Biloocaia S. şi lector. univ. Costova N. Pe parcursul şedinţei 28 studenţi au prezentat 18
referate.
5. Pe data 13 decembrie 2017 de către doamnă Biloocaia Svetlana a fost organizată şedinţa
cercului ştiinţific studenţesc in forma de microconferință la disciplina Bazele Activității
Investiționale cu tema The particularities of different types of sources of investments
financing in contemporary financial market cu grupa cu predare în limba engleză FB 165.
Pe parcursul şedinţei 18 studenţi au prezentat 15 referate. Au fost prezenţi profesori –
conf. univ., dr. Biloocaia S. şi conf. univ., dr. Suhovici A.
În cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători au fost prezentate 15 comunicări
ale studenţilor coordonaţi de colaboratorii catedrei Investiţii şi Pieţe de Capital.
Activitatea îndrumătorilor grupelor academice
La începutul anului universitar îndrumătorii grupelor academice au elaborat planuri de
activitate instructiv-educativă, și pe parcursul anului au avut discuţii cu grupele academice în
cadrul Orelor grupei, dar și alte evenimente și întâlniri tematice, inclusiv:
 Au fost organizate ședinţe dedicate în vederea completării, verificării Fișelor personale
ale studenţilor, contractelor de studii, septembrie 2017;
 Au fost distribuite contractele de studii, carnetele de student şi Ghidul studentului,
septembrie 2017;
 Familiarizarea studenţilor cu Regulamentul privind statutul de student, cu structurile
ASEM, istoria, tradiţiile şi cultura ASEM, septembrie 2017;
 Familiarizarea studenţilor cu Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul
superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, Regulamentul privind
promovarea anului de studiu în ASEM, Procedura operaţională: restabilirea la studii a
studenţilor exmatriculaţi, Regulamentul privind evaluarea activităţii de învăţare a
studenţilor şi cu modificările operate, Codul de Etică Universitară al ASEM, Codul
universitar al drepturilor şi obligaţiilor a studenţilor ASEM, etc.
 Analiza rezultatelor testărilor, reuşita semestrială, alegerea disciplinelor opționale și
facultative, lichidarea restanţelor, frecvenţa, pregătirea pentru sesiunile de iarnă şi de
vară, comportamentul etic al studenţilor în ASEM şi păstrarea patrimoniului, drepturile şi
obligaţiile studenţilor, problemele existente şi soluţionarea lor, semestrial;
 Familiarizarea cu Regulamentul - cadru cu privire la mobilitatea academică în
învăţământul superior şi Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu
finanţare bugetară în instituţiile de învăţământ superior de stat din Republica Moldova.
 Monitorizarea şi analiza rezultatelor testărilor, reuşita curentă, frecvenţa, lichidarea
restanţelor, selectarea disciplinelor opționale și facultative, pregătirea pentru sesiuni,
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pregătirea către practica de producție pentru anul II și către practica de producție și de
licență pentru anul III, pregătirea către 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.
Informarea studenţilor despre drepturile şi obligaţiile lor în calitate de studenţi ai
ASEM, domeniile de formare profesională, Zilele Carierei la ASEM, Târgul de
Cariere, Tîrgul stagiilor de practică.

De asemenea, îndrumătorii grupelor 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).
Pe parcursul anului de studiu, Studenții grupei FB 166 împreună cu îndrumătorul
Suhovici A., au efectuat o vizită la EFES Vitanta Moldova Brewery SA. (23.11.17).
Studenții grupei FB 154, împreună cu îndrumătorul Costova N., au vizitat Muzeul
Național de Istorie a Moldovei (04.11.17).
În data de 06 decembrie 2017 a fost organizată întâlnirea studenţilor din grupele
academice FB 165 şi FB 173 cu preşedintele ProCreditBank Moldova Dna Bulat Olga, care a
avut drept obiectiv prezentarea situaţiei în domeniul bancar din Republica Moldova, inovaţii pe
piaţa bancară internaţională şi Republica Moldova, calificările şi cunoştinţele necesare pentru un
bancher de succes etc.
Pe parcursul anului universitar toţi profesorii au conlucrat cu decanatul
facultăţii „Finanţe”, au analizat rezultatele testărilor, reuşita semestrială, au pus în discuţie
lichidarea restanţelor, frecvenţa, pregătirea pentru sesiunile de iarnă şi de vară, normele de
conduită ale studenţilor în ASEM şi păstrarea patrimoniului ei, drepturile şi obligaţiile
studenţilor, problemele existente şi soluţionarea lor etc.
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. 50 de studenţi a facultăţii Finanţe au beneficiat de
burse de studii, burse sociale şi burse private.
Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică”
De rând cu activităţile desfăşurate de către alte subdiviziuni ale ASEM (activităţi
sportive, activităţi cultural-artistice etc.), la facultate au fost organizate asemenea activităţi ca:
activitatea a patru cercuri ştiinţifice studenţeşti pe domenii (Tehnologii de programare avansată,
Statistică economică, Matematica superioară şi Informatizarea societăţii secolului XXI),
Olimpiada studenţilor ASEM la Informatică, Olimpiada studenţilor ASEM la Matematică,
participarea studenţilor la olimpiade studenţeşti cu participarea echipelor instituţiilor superioare
de învăţământ din Moldova.
Profesorii departamentului au participat la numeroase conferinţe naţionale şi
internaţionale, la întâlniri în cadrul unor seminare ştiinţifico-practice, ateliere de lucru, mese
rotunde, şi alte activităţi organizate în cadrul ASE şi în cadrul altor instituţii. (Conferinţa
Ştiinţifică Internaţională "Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii" (22-23
septembrie 2017), Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Information Technologies, Systems and
Networks ITSN – 2017, October 17-18, 2017, Chișinău: ULIM, ateliere de lucru:
“Managementul proiectelor Intelectuale”, 18 - 19 septembrie 2017, INFO WEEC H2020/2017,
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11 – 15 decembrie 2017, ASEM, Iinstrumente TIC pentru cercetare 27 aprilie 2018,
ASEM, seminarul ştiinţifico-practic Moldova ICT Summit 2018 ş.a.
Pe lângă departamentele facultății funcţionează seminarele ştiinţifice studenţești “Sisteme
de informatizare şi dezvoltare ale societăţii secolului XXI” (conducător prof.univ. Todoroi D.),
Programarea avansată (Ș. Berzan), Securitatea Informațională (conducător prof.univ. S.
Ohrimenco). În cadrul căror au fost organizate 27 şedinţe cu discutarea a 24 referate ale
studenţilor. La facultate a fost petrecut concursul „Baze de date și gestiunea acestora” între mai
multe echipe de studenți de la facultate (24 mai 2018, ediția II), unde în calitate de jueiu au fost
reprezentanți ai companiilor IT din țară - Arobs SRL, Orange Moldova SA, TRIMARAN SRL,
EST Computer, Endava. La finalul concursului s-a luat decizia de promova ideea de organizare
a unui concurs interuniversitar.
Colaboratorii facultății au participat activ în procesul de ghidare a cercetărilor ştiinţifice
ale studenţilor pentru participarea la conferințele internaţionale "Securitatea Informaţională 2018" (20-21 martie 2018), TELECONFERINŢA internaţională a tinerilor cercetători “Crearea
Societăţii Conştiinţei”, Ediţia a 7-a, 20-21 aprilie 2018 cu participanţi din Moldova, România,
Statele Unite și la Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători (27-28 aprilie 2018).
Îndrumătorii de grupă (colaboratori ai departamentelor facultății TISE) au avut mai multe
întâlniri cu studenţii din grupele de la specialităţile Tehnologii Informaţionale, Securitate
Informaţională, Cibernetică și Informatică Economică, Informatică Aplicată, Econometrie și
Statistică Economică.
În luna noiembrie, 2017 în Sala Senatului a avut loc masa rotundă “Starea şi perspectivele
pregătirii de tineri specialişti în Informatică”, unde au participat persoane din conducerea ASEM
și a facultății TISE pe de o parte și reprezentanți ai sectorului real IT din țară (12 companii IT și
3 bănci comerciale), pe de altă parte. Au fost discutate planurile de învățământ la specialitățile
din domeniul IT, cerințele către tinerii specialiști în domeniu, aspecte actuale privind conținutul
cursurilor, predarea unor prelegeri de către angajații mediului de afaceri, conducerea în comun la
elaborarea tezelor de licență, organizarea și desfășurarea stagiilor de practică ale studenților și
profesorilor ș.a.
În luna martie, 2018 a avut loc o întâlnire cu cinci reprezentanți ai companiei Endava
unde ei au expus direcțiile de activitate în companie, dar și cerințele și ofertele posibile pentru
studenți și viitorii absolvenți.
Una dintre direcțiile principale în activitatea extracurriculară îi revine activității de
promovare a ASEM. În acest context colaboratorii facultății TISE au participat activ la
activitatea cu genericul „ASEM vine în liceul tău”, mergând în diverse licee și colegii din
republică aducându-și aportul la orientarea profesională a candidaților la studii.
În același context un grup de colaboratori și studenți ai facultății în frunte cu Decanul au
participat la o emisiune televizată din cadrul proiectului ALMAMATER, unde au explicat cum
decurge procesul de studii la facultate și care sunt beneficiile studiilor de licență și masterat de la
ASEM.
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:
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 CAZACU Cătălina, gr. EMREI-153: Organizarea evenimentelor social – culturale,
carnet de voluntar AA 000319;
 CĂRUCERIU Alina, gr. BA 173: YEPIMOLDOVA Start UP ambasador, carnet de
voluntar: 170614;
 CEBAN Silviu, gr. A161: Asociația pentru dezvoltare creativă;
 CERNEI Marina, gr. EMREI-153: Consiliul Municipal de Tineret din Chișinău;
 CREȚU Daniela, gr. BA 163: Membru Consiliului Sindical al studenților și
masteranzilor ASEM;
 GAIDARJI Valentina, gr. MKL 172: Organizația AIESEC - promovarea leadership,
Carnet de voluntariat;
 IVANIȚA Daria, gr. T 162: „Voluntariat în Suflet și în Acțiune ‟ Organizarea diferitor
evenimente de caritate, acordarea ajutorului celor nevoiași și vârsnici;
 LIPCIU Ana, gr. T 162: Voluntar „Centrul Don Bosco‟, organizarea evenimentelor de
caritate, animație, implicarea activă în diferite cercuri extrașcolare;
 LUBAȘ Daniela, gr. EMREI 153: Voluntar „Târgul de Carieră, Velo Hora”, “Ziua
Europei”;
 NIȚA Mircea, gr. BA 152: Organizației AIESEC, carnet de voluntar;
 ORDEANU Cristina, gr. T 161: Proiectul „Bring a smile ‟ activități cu copii din
spitalul CSPT. Proiect „Neovita ‟ informarea adolescenților despre stilul de viață sănătos;
 POPA Mihaela, gr. BA 151: Organizației AIESEC, carnet de voluntar;
 POSTICA Cristina, gr. BA 154: Membru Consiliului Sindical al studenților și
masteranzilor ASEM;
 URSACHI Victoria, gr. BA 152: Voluntar a proiectului de caritate demarat de Misiunea
socială Diaconie „Masa bucuriei 2018”, Voluntar în campania de colectare a produselor
alimentare “Încălzește o inimă” – 22-23 decembrie 2017 (Fundația REGINA PACIS);
proiectul “ European Youth Capital- Chișinău 2020”;
 VARLAN Mihaela, gr.
BA 173: „AIESEC” promovarea leadership;
 VLAS Dorina, gr. EMREI 171: „AIESEC” promovarea leadership, carnet de
voluntar170199;
 ZLENSCAIA A. :Voluntar „Center RVC/ Ziua faptelor Bune 2017-2018.
Pe parcursul anilor 2017-2018 , studenta Oaserele Ana, D-152 a fost coordonator al
Clubului Juriştilor din cadrul Ligii Tineretului. Studenta, Oaserele Ana, D-152 a organizat
diverse evenimente pentru membrii clubului şi chiar pentru alţi studenţi la Drept. Din cele mai
răsunătoare au fost offline-urile cu Oleg Efrim şi cu Roger Gladei.
Din aprilie, 2017 a
fost selectată ca membru ELSA (The European Law
Students'Association), acum fiind parte a departamentului Seminare şi Conferinţe. ELSA este o
organizatie apolitică, independentă şi nonprofit, care funcţionează pe baza voluntariatului.
Aceasta este cea mai mare organizaţie internaţională a studenţilor în drept şi tinerilor jurişti,
recunoscută pe plan internaţional de ELSA Internaţional şi cu un puternic impact în lumea
jurisprudenţei.
Malai Natalia, D-142, voluntar din anul 2011 până în prezent, în cadrul A. O. „Începutul
Vieţii”. Pe perioada acestor ani a luat parte în diferite proiecte, drept exemplu: participarea la
cursurile de instruire de dezvoltarea personală, implicarea în organizarea şi desfăşurarea
evenimentelor deschise asemeni „Tabără pentru o zi”, ce implică organizarea mai multor
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activităţi sportive pentru participanţi, a luat parte la organizarea competiţiei pentru liceenii
oraşului Chişinău la sfârşitul anului, perioada 2015-2018.
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 şi de a elabora
cursurile specifice pentru copii.
Harghel Dorina, studenta grupei EG-151 (coordonator dr.,conf.univ. Barbăneagră Oxana) a
fost implicată în Proiectul ”ASEM vine în liceul tău”, promoţia 2018.
De asemenea, profesorii Barbăneagră Oxana şi Bucos Tatiana au atras studenţii la
organizarea Zilelor Carierei – 2018. Şi anume: Dumitru Galiț, Corina Pogor, Corina Crigan,
Diana Ceban (liceele din r-nele Ungheni, Sângerei, Cahul, Orhei).
Conferenţiarul universitar din cadrul departamentului, dr. hab. Pîşchina Tatiana, pe
parcursul anului de studii 2017-2018 a activat în calitate de îndrumător a 2 studenţi – Vladimir
Ternavschi (gr.BA-166) şi Simionov Ivan (gr.BA-166) – care au fost consiliați în procesul de
creare și gestionare a unei crowdfunding company (firma crowdfunding). Ca urmare, şi cu
susţinerea conducătorului său ştiinţific, aceşti studenți au creat o campanie de voluntariat pentru
prelucrarea deșeurilor de plastic: ”Tinerii Pentru EcoPlastic”, oraşul Comrat.

6. INFORMAŢII PRIVIND PERSONALUL DIDACTIC
6.1.Contingentul cadrelor științifico-didactice
În anul de studii 2017-2018 în ASEM au activat 343 cadre didactice (anexa 16 ) titulari
şi prin cumul, inclusiv 229 femei (66,8%). Din aceștia 308 sunt titulari (89,8%). Din cadrele
didactice titulare 66,6% deţin titluri ştiinţifice de doctor în ştiinţe sau doctor habilitat.
Cumularzii constituie 35 persoane sau 10,2%. Din ei 60,0% deţin titlu ştiinţific.
Pe parcursul anului universitar 2017-2018 cadrele didactice au participat la diverse
programe de instruire organizate de Serviciul Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al
Calității, precum și cele organizate de organizații/proiecte naționale și internaționale.
Informația despre cadrele științifico-didactice este prezentată mai jos pe facultăți.
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor
Pe parcursul anului universitar 52 de cadrele didactice au participat la diverse programe de
instruire organizate de Serviciul Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității
(Tabelul 26).
Tabelul 26. Programe de instruire profesională continuă în cadrul ASEM
Program de instruire
„Învăţarea bazată
pe probleme - PBL”

Perioada
26.12.201730.12.2017

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

Participaţii
Aramă Raisa
Dodu–Gugea Larisa
Gaugaş Tatiana
Guţul-Gordienco Irina
Hachi Mhai
Harcenco Dorina
Lobanov Natalia
Popa Marina
Saharneanu Liliana
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„Metode inovative
de predare –
învăţare - evaluare
în învăţământul
profesional”

”Psihologie.
Dezvoltarea
personală a cadrului
didactic”

26.12.2017-30.12.
2017

09 – 15.01.2018

Nastas Svetlana,
dr., Institutul de
Ştiinţe ale
Educaţiei

Apachiţa Svetlana
Bilaș Liudmila
Călugăreanu Irina
Cernat Veronica
Chișcă Maria
Dorogaia Irina
Hăbășescu Mariana
Iordache Silvia
Pisaniuc Maia
Stihi Liudmila
Șavga Ghenadie
Șendrea Mariana
Vasilachi Serghei

Vrabii Violeta,
dr., Institutul de
Ştiinţe ale
Educaţiei

Chișcă Maria
Dodu-Gugea Larisa
Gușivatii Aliona
Ixari Aliona
Pisaniuc Maia
Rusu Djulieta
Solcan Angela
Țimbaliuc Natalia

„Deontologia şi
eficienţa
comunicării
didactice”

09 – 15.01.2018

Mancaş Maria,
Șișcan Ecaterina
dr., conf., ASEM Crețu Marcela
Iordache Silvia
Șendrea Mariana
Ustica Veronica
Vornovițchi Diana
Hioară Natalia
Apachia Svetlana
Bolgari Natalia
Bacinschii Svetlana
Cernavca Mihai
Șpac Ghenadie
Calmîș Valentina
Fedorciucova Svetlana
Tabunscic Olga
Raischi Natalia

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

09.01 – 15.01.2018

Portarescu
Calmâș Valentina
Serghei,
Chiosea Angela
dr., conf., ASEM Chistruga Boris
Covaș Lilia
Diaconu Luminiţa
Fedorciucova Svetlana
Gaugaş Tatiana
Hioară Natalia
Mămăligă Alla
Panainte Lidia
Purici Ion
Raischi Natalia
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Vasilachi Serghei
„Utilizarea tablei
interactive în
procesul de predare”

29.01.2018-02.02.
2018

Portarescu
Serghei,
dr., conf.,
ASEM

Covaș Lilia
Dodu-Gugea Larisa
Dorogaia Irina
Grosu Carolina
Melnic Igor
Savciuc Oxana
Solomatin Ala

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 lect. univ. Gaugaş
Tatiana, Țîmbaluc Natalia etc.
Stagii de perfecționare
Pe parcursul anului universitar 2017-2018, 9 cadre academice au participat la
programe/stagii de perfecționare în cadrul întreprinderilor/agenților economici.
Tabelul 27. Informație cu privire la stagiile de perfecţionare profesională
Nr.
Numele prenumele
Instituţia, ţara
Perioada
1. Cernat Veronica, lect. univ
Întreprinderea municipală:
14.06 – 22.06.2018
Biroul de proiectare și prestări
servicii Ialoveni
2. Gusuvati Alion, lect. univ.
Smad Grup SRL
19.03- 02.04.2018
3. Gusuvati Aliona, lect. univ.
MATCON-MOTRICALA S.A. 06.11-20.11.2017
4. Habasescu Mariana, lect. univ. Politrans SRL
14.05 – 25.05.2018
5. Lobanov Natalia, prof.univ., dr. BA FinComBank S.A.
5.02-16.02.2018.
hab.
Extras din ordin Nr.
05-PD
din
30.01.2018
6. Negru Ion, dr., conf. univ.
Urbangazservice SRL
3.01 -31.01.2018
7. Pisaniuc Maia,dr., conf. univ.
BC” Moldova-Agroinbank”SA
09.01.18- 25.01.18.
Extras din ordin Nr
.01 –PA din 03.01.18
8. Savciuc Oxana, dr., conf. univ. Floare Carpet S.A.
01.02 – 02.03.2018
9. Solomatin Ala, dr., conf. univ. Viorica Cosmetics S.A.
01.11 - 01.12. 2017
Pe parcursul anului universitar 2017-2018, 2 cadre academice au participat la programe/stagii de
perfecționare la Academia de Studii economice din București:
Tabelul 28. Informație cu privire la stagiile de perfecţionare
Nr.
Numele prenumele
Instituţia, ţara
Perioada
1. Fedorcicova Svetlana
Academia de Studii Economice din 1 – 30 aprilie 2018
Bucureşti, România
2. Raischi Natalia
Academia de Studii Economice din 1 – 30 aprilie 2018
Bucureşti, România
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Aprecierea meritelor
BELOSTECINIC Grigore, dr. hab., prof., rector, academician – ia fost conferit titlul onorific
de Doctor Honoris Causa de către Senatul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava,
România.

CRUDU Rodica, dr. conf. univ.,
Business Internațional, a fost premiata cu
distincția “Сristalul Calității” și Diploma
de recunoștința în semn de înaltă apreciere
pentru promovarea culturii calității prin
corectitudine, responsabilitate și
profesionalism în activitățile de evaluare
externă a programelor de studii din diverse
universități din Republica Moldova

departament

DOROGAIA Irina, dr., conf. univ.,
prodecan FBAA – DIPLOMA de onoare
a ASEM în legătură cu ziua profesională
a lucrătorilor din învăţământ şi pentru
profesionalismul înalt şi aportul adus în
realizarea demersului educaţional.
POPA Marina, lector universitar,
Departamentul Business Internațional –
DIPLOMA de onoare a ASEM în
legătură cu ziua profesională a
lucrătorilor din învăţământ şi pentru profesionalismul înalt şi aportul adus în realizarea
demersului educaţional.
Facultatea Economie Generală și Drept.
Pe parcursul anului 2017-2018 următorii membri ai departamentului au beneficiat de
stagii de perfecționare în cadrul organizațiilor din Republica Moldova și a instituțiilor de peste
hotare:
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■

Vaculovschi Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar : stagiu de perfecționare
profesională în cadrul Agenției HR-consulting, Chișinău. Perioada: 23 ianuarie – 05
februarie 2018, având ca scop principal:
1. Studierea structurii și modului de organizare şi funcţionare a agenției “HR-Consulting”
2. Studierea activităților desfășurate în cadrul agenției “HR-Consulting”.
3. Studierea procesului de consultanță și evaluarea nivelului satisfacției clienților.
■ Patraşcu Ion, lector universitar: stagiu de perfecţionare profesională în cadrul SRL
„Armonimob”. Stagiul a avut ca scop principal:
1) Studierea politicii de preț a întreprinderii și a metodelor de stabilire a preţurilor. Analiza
influenţei politicii de preţ asupra rezultatelor economico-financiare ale întreprinderii.
2) Studierea procesului de producție și evaluarea nivelului productivității muncii, analiza
corelaţiei dintre dinamica productivităţii muncii şi dinamica salariului mediu.
■ Vaculovschi Dorin, conferențiar universitar: stagiu de practică la Agenția Națională
pentru Ocuparea forței de Muncă. Stagiul a avut ca scop principal (februarie 2018);
1. Studierea și analiza politicii de ocupare a forței de muncă îăn republica Moldova și
influența acesteia asupra pieței muncii;
2. Evaluarea implementării Strategiei de ocupare a Forței de Muncă pentru perioada 2017 –
2022.
■ Baieșu Marina, conferențiar universitar: stagiu de practică la compania Indigo, SRL,
Chișinău, (octombrie 2017) având ca scop:
1. Analiza sistemului de management al resurselor umane în cadrul companiei și
identificarea problemelor cu care aceasta se confruntă;
2. Evaluarea politicii de resurse umane și identificarea problemelor companiei în ceea ce
privește atragerea forței de muncă.
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 2017-2018 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
Mai multe cadre didactice din cadrul facultății au participat la diferite stagii de
perfecționare profesională:
Tabelul 29. Perfecţionarea profesională a personalului didactic
Nr.
d/o

1.

2.

Activităţi

Perioada şi
locul desfăşurării

Programe de instruire profesională
Programul de instruire: „Tehnici
11 noiembrie – 16
actuariale şi managementul riscului în
decembrie 2017, ASEM
asigurări”. Organizatori: Academia de
Studii Economice a Moldovei,
Asociația de Actuariat din Moldova și
Centrul Național de Educație
Financiară.
Program de instruire: METODE
26 decembrie 2017
INOVATIVE DE PREDARE– 5 ianuarie 2018

Personal
didactic
participant
Tomşa A.
Tuhari E.

Feuraş E.
Coşeleva N.
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3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ÎNVĂŢARE-EVALUARE ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL
(40 ore)
Program de instruire: PSIHOLOGIE.
DEZVOLTAREA PERSONALĂ A
CADRULUI DIDACTIC (40 ore)
Program de instruire: UTILIZAREA
TABLEI INTERACTIVE ÎN
PROCESUL DE PREDAREÎNVĂŢARE (20 ore)
Program de instruire:
ÎNVĂŢĂMÂNTUL BAZAT PE
CUNOAŞTERE (40 ore)
Program de instruire: DEONTOLOGIA
ȘI EFICIENȚA COMUNICĂRII
DIDACTICE

ASEM

Vaculovschi E.
Abramihin C.

9-13 ianuarie 2018
ASEM

Patraşcu D.
Ţăruş V.
Tuhari E.
Tomşa A.
Coşeleva N.
Barbăneagră O.
Patraşcu D.
Coban M.
Patraşcu D.

29 ianuarie 2018
ASEM

26 decembrie 2017
– 5 ianuarie 2018
ASEM
9-13 ianuarie 2018

Program de instruire: APLICAREA
9-13 ianuarie 2018
TEHNOLOGIILOR
ASEM
INFORMAŢIONALE DE
COMUNICARE ÎN INSTRUIRE.
SISTEMUL MOODLE
Ateliere de lucru, Workshop-uri, Seminare
Training ,,Psihologia comunicării”, ediţia
25 iulie 2017
II-a. Organizator: Lazăr Nistor, Comunitatea
Tinerilor Ambiţioşi. ASEM.
Atelier de lucru „INSTRUMENTE TIC
26-27 aprilie 2018
PENTRU CERCETARE, ASIGURAREA
EVALUĂRII CALITĂŢII ŞI
VIZUALIZAREA CONŢINUTULUI
ŞTIINŢIFIC DIGITAL DIN
R.MOLDOVA”
Atelier de lucru „MANAGEMENTUL
18-19 septembrie
PROPRIETATII INTELECTUALE”
2017
organizat de ASEM în parteneriat cu
Centrul Proiecte Internationale al AȘM și
Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală al Republicii Moldova. (ProBH2020)
Workshop ”Utilizarea indicatorilor
24 octombrie 2017
bibliometrici și scientometrici în evaluarea
cercetărilor științifice”. Chişinău: Academia
Administrării Publice
„Training courses on modern didactics in
noiembriehigher education” (15 ore), organizate de
decembrie 2017
către Universitatea de Științe ale Vieții din
Praga (Cehia)
Atelietul de lucru din cadrul săptămânii de
11-15 decembrie
informare INFO WEEK-H2020, ediția a III2017
a, organizat de ASEM în parteneriat cu

Patraşcu I.

Cara E.
Balan A.
Vaculovschi E.

Ţăruş V.
Feuraş E.

Pîşchina T.
Balan A.
Vaculovschi E.
Barbăneagră O.
Ţăruş V.
Patraşcu D.
Patraşcu I.
Vaculovschi E.

Cimpoieş L.

Pîşchina T.
Balan A.
Coban M.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18

Centrul Proiecte Internationale al AȘM și
Rețeaua Punctelor Naționale de Contact
Orizont 2020
Workshop „Platformele web of science and
incites”, organizat în cadrul proiectului
Modernizarea serviciilor bibliotecilor
universitare din Moldova. Chişinău: ASEM
Școala Jean Monnet de Studii Europene
„MANAGEMENTUL INOVAȚIONAL AL
UE”. (28 ore), organizată în cadrul
proiectului ”Jean Monnet Chair in EU
Policies Towards Innovation, Creativity and
Entrepreneurship”, ASEM
Școala de Iarnă ”Innovation, Creativity and
Entrepreneurship” (32 ore), organizată în
cadrul proiectului ”Jean Monnet Chair in EU
Policies Towards Innovation, Creativity and
Entrepreneurship”, ASEM
Şcoala de primăvară Jean Monnet
„Integrarea Europeană şi Economia UEˮ,
organizată în cadrul proiectului „Jean
Monnet Chair in EU Policies Towards
Innovation, Creativity and
Entrepreneurshipˮ / EU21NNO
Seminar de instruire „Estimarea produsului
potenţial al Republicii Moldova”.
Organizatori: Ministerul Economiei şi
Infrastructurii şi Ministerul Finanţelor.
Atelier de lucru ,,Instrumentele TIC pentru
cercetare şi asigurarea evaluării calităţii şi
vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din
Republica Moldova. Organizat de ASEM în
parteneriat cu Institutul de Dezvoltare a
Societății Informaționale (IDSI)
Școala de Vară Jean Monnet
„EU.ACADEMYˮ, organizată în cadrul
proiectului INTEGRA, ASEM
Seminar ştiinţific „Metodologia cercetării:
aspecte epistemologice şi paradigmatice”
Seminar ştiinţific « Open Science »
Seminar metodologic: „Engaging
internationalization efforts in business: the
case of the Republic of Moldova”
Școala de Vară Jean Monnet
„EU.ACADEMYˮ, organizată în cadrul
proiectului INTEGRA, ASEM
Școala Internațională de Vară ”Geopolitica”
– ediția a XVI – a ”SECURITATEA
RESURSELOR
–
timpul
marilor
schimbări”,
Universitatea
Petrol-Gaze
Ploiești, România.

12 ianuarie 2018

Barbăneagră O.
Patraşcu D.
Ţăruş V.
Coban M.

24-26 ianuarie 2018

Balan A.
Patraşcu D.
Ţăruş V.

31 ianuarie – 2
februarie 2018

Patraşcu D.

27-31 martie 2018

Coban M.
Ţăruş V.
Baieșu M.
Bârsan S.

18-19 aprilie 2018

Tomşa A.

27 aprilie 2018

Ţăruş V.

7-13 iunie 2018

Ţăruş V.

28 mai 2018

Feuraş E.

26 aprilie 2018
mai 2018

Feuraş E.
Cimpoieş L.

7-13 iunie 2018

Ţăruş V.

septembrie 2017,

Roșca S.
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19

Workshop „Developing module descriptions
– knowledge, skills, and competences project
idea generation and working with learning
taxonomies student evaluation and staff
evaluation
methods
and
techniques
management and administration of study
programmes”. UTM

14-17 mai 2018

Țurcanu Galina,
Mancaș Maria,
Bârsan Svetlana

Mancaș Maria. Training „Comunicarea inteligentă: instrumente de eficientizare a
perspectivelor de relaționare advocacy” ONG HELPAGE INTERNATIONAL MOLDOVA
30.11.17 - 01.12.17
Mancaș Maria. Formator în cadrul stagiului de formare/dezvoltare a cadrelor didactice
universitare „Deontologia și eficiența comunicării didactice” ASEM, Departamentul „Studii,
Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii al ASEM”, 09-13 ian. 2018
Mancaș Maria. Curs de formare profesională „Corespondența oficială” în cadrul
Serviciului Fiscal De Stat Serviciul Fiscal De Stat MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase,
nr. 9, 12 iun. 2018
Cepraga Lucia. Programul de formare continuă „ Formarea formatorilor» 8 februarie
/12 iunie, USM, 2018
În afară de aceasta, 3 cadre didactice din cadrul facultății au urmat cursul de învățare a
limbii engleze organizat de ASEM.
Facultatea FINANȚE
Pe parcursul anului universitar 2017-2018 cadrele didactice din cadrul facultății au
participat la diverse programe de instruire.

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tabelul 30. Stagii și programe de perfecționare a personalului didactic
Nume, prenume
Perioada
Oraş, ţara,
Tematica stagiului,
instituţia
programului
Cobzari Ludmila
Ianuarie 2018
Chișinău, ASEM Programul de instruire
(5 zile)
„Învățarea bazată pe
probleme”
Botnari Nadejda
Ianuarie 2018
Chișinău, ASEM Programul de instruire
„Învățarea bazată pe
probleme”
Hîncu Rodica
Ianuarie 2018
Chișinău, ASEM Programul de instruire
„Învățarea bazată pe
probleme”
Gumovschi Ana
Ianuarie 2018
Chișinău, ASEM Programul de instruire
„Învățarea bazată pe
probleme”
Biloocaia
Ianuarie 2018
Chișinău, ASEM Programul de instruire
Svetlana
„Învățarea bazată pe
probleme”
Costova Natalia
Ianuarie 2018
Chișinău, ASEM Programul de instruire
„Învățarea bazată pe
probleme”
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Martie 2018

Chișinău, ASEM

MOODLE

29 ianuarie 2018

Chişinău, ASEM

9. Bulgac Corina

Decembrie 2017ianuarie 2018

Chişinău, ASEM

10. Chicu Nadejda

Chişinău, ASEM

11. Berghe Nadejda

15-19 ianuarie
2018
Ianuarie 2018

12. Cernit Rodica

Ianuarie 2018

Chişinău, ASEM

Programul de instruire
„Utilizarea tablei
interactive în procesul
de predare – învățare”
Programul de instruire
„Metode inovative de
predare-învățareevaluare în
învățămîntul
profesional”
Programul de instruire
„Psihologia”
Programul de instruire
„Metode inovative de
predare-învățareevaluare în
învățământul
profesional”
Programul de instruire
„Deontologia
și
eficiența comunicării
didactice”

7. Biloocaia
Svetlana
8. Petroia Andrei

Chişinău, ASEM

Cadrele didactice din cadrul facultății Finanțe au realizat stagii de dezvoltare profesională
în străinătate în cadrul unor organizații internaționale (tab. 31).
Tabelul 31. Stagii de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din cadrul facultății
Finanțe în cadrul entităţilor în anul universitar 2017-2018
№

Nume, prenume

1. Petroia Andrei

Perioada

Entitatea,
instituţia

Tematica stagiului

26.09-07.10.2017

Oficiul UNWOMEN
din Kazakhstan,
Astana

Elaborarea / adaptarea
modulelor de instruire
a funcţionarilor publici
în domeniul analizei
de gen şi introducerii
bugetării sensibile la
gen în Kazakhstan

În anul universitar 2017-2018 3 dintre cadrele didactice din cadrul facultății au fost în
deplasări peste hotare în contextul implementării proiectelor intermaționale (tab. 32), în timpul
cărora s-au familiarizat și au preluat experienţă în aria procesului de internaţionalizare în
învăţământul superior și a modului de organizare a activităților didactice, metodice și
extracurriculare în cadrul universităților-gazdă.
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Tabelul 32. Deplasările şi stagiile cercetătorilor/personalului ştiinţifico-didactic din
cadrul facultății Finanțe peste hotare în anul universitar 2017-2018
Nr.
d/o

1

Numele,
prenumele,
gradul şi titlul
ştiinţific,
anul naşterii
Casian Angela,
conf.univ.,dr.,
1971

2

Cobzari Ludmila,
prof.univ., dr.hab.
1964

3

Casian Angela,
conf.univ.,dr.,
1971

4

Cobzari Ludmila,
prof.univ., dr.hab.
1964

5

Belobrov Angela,
Conf.univ., dr.,
1976

Ţara,
denumirea
organizaţiei
vizitate

Scopul vizitei, contribuţia la realizarea
activităţilor din cadrul proiectului (de
indicat proiectul); contribuţia la
realizarea activităţilor din cadrul
organizaţiei
Austria, Viena,
Sedinta de lansare a proiectului
UAS - BFI
ERASMUS+ „Reforming master
programme in Finance in Armenia and
Moldova”
Slovenia
Vizită de studii în cadrul proiectului
Universitatea
Elevating the internationalisation of
din or.Maribor higher education in Moldova-ElevateReference number: 573921-EPP-12016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
Informare cu privire la procesul de
internaţionalizare în învăţământul
superior, preluarea experienţei.
Lithuania,
Vizită de studii în cadrul proiectului
Mycolas
Elevating the internationalisation of
Romeris
higher education in Moldova-ElevateUniversity
Reference number: 573921-EPP-12016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
Informare cu privire la procesul de
internaţionalizare în învăţământul
superior, preluarea experienţei.
Slovacia
Vizită de studiu în cadrul proiectului
Universitatea
Proiectul ERASMUS+ Capacity
Tehnică din
Building in Higher Education
Kosice
„Reforming Masters programme in
Finance in Armenia and Moldova”
(REFINE) nr. 585784-EPP-1-2017-1AT-EPPKA2-CBHE-JP2017.
Informare cu privire la conținutul
programelor de master în domeniul
Finanțe
Slovacia
Vizită de studiu în cadrul proiectului
Universitatea
Proiectul ERASMUS+ Capacity
Tehnică din
Building in Higher Education
Kosice
„Reforming Masters programme in
Finance in Armenia and Moldova”
(REFINE) nr. 585784-EPP-1-2017-1AT-EPPKA2-CBHE-JP2017.
Informare cu privire la conținutul
programelor de master în domeniul
Finanțe

Termenul
deplasării

22-23
noiembrie
2017
21-26
noiembrie
2017

13-17
februarie
2018

12-16
martie 2018

12-16
martie 2018

Facultatea Contabilitate
În scopul îndeplinirii şi respectării Deciziei nr.3/2 a Senatului ASEM din 23.10.2013,
cadrele didactice ale catedrelor au efectuat pe parcursul anului de studii 2017-2018 stagii de
perfecţionare profesională în cadrul entităţilor (tab. 33) şi Programe de instruire profesională
continuă în cadrul ASEM (tab. 34).
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Tabelul 33. Stagii de dezvoltare profesională în cadrul entităţilor
Cadre didactice
Bajan Maia
Cauș Lidia
Călugăreanu Diana
Cojocari Ala
Gudima Galina
Bîrca Aliona
Grumeza Dumitru

Entitatea
„Millenium Agro” SRL
Fundația „Agapedia”
„Langera” SRL

„Antibiotice” SA, România
Eliaudit Consulting Group SRL
„Umbrela Verde” SRL
Gherasimov Mihail
„Remedierea” SRL

Perioada
26.12.2017-12.01.2018
01.12.2017-29.12.2017
04.06.2018-16.06.2018
04.06.2018-16.06.2018
18.12.2017-19.01.2018
Martie-iunie 2017
04.03.2018-23.03.2018
10.05.2018-31.05.2018
26.12.2017-15.01.2017

Tabelul 34. Programe de instruire profesională continuă în cadrul ASEM
PRORAM DE
INSRUIRE

PERIOADA

DURATA
PROGRAMULUI

„Psihologie. Dezvoltarea
personală a cadrului
didactic”

Începând cu 09.01.2018

40 ore academice

Învățarea bazată pe
probleme – PBL

Începând cu 26.12.2017

40 ore academice

Începând cu 09.01.2018

40 ore academice

Începând cu 29.01.2018

40 ore academice

Începând cu 09.01.2018

40 ore academice

Deontologia şi eficienţa
comunicării didactice

Utilizarea
tablei
interactive în procesul de
predare-învățare

Aplicarea tehnologiilor
informaţionale
de
comunicare în instruire.
Sistemul Moodle

PARTICIPAŢII
Bordeianu Olga
Curagău Natalia
Gudima Galina
Gavriliuc Ludmila
Gherasimov Mihail
Bajan Maia
Lazari Liliana
Mihaila Svetlana
Bădicu Galina
Chirilov Nelea
Țurcan Ludmila
Caraman Stela
Grigoroi Lilia
Paladi Valetina
Erhan Lica
Bugan Corneliu
Grigoroi
Lilia
Țurcan Ludmila
Harea Ruslan
Lazari Liliana
Cojocari Ala

În anul curent de studii au beneficiat de stagii în strănătate în cadrul programului
ERASMUS+ prin mobilitate academică următoarele cadre didactice:
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Nr.

Tabelul 35. Cadre didactice, care au beneficiat de stagii în străinătate
Cadrul
Instituția
Tipul stagiului
didactic

1

Grigoroi Lilia

Universitatea Transilvania din Brașov, România

Cu predare

2

Muntean Neli

Universitatea din Bologna, Italia

Cu predare

Stagii de formare profesională în cadrul universităților din străinătate au realizat:
Tabelul 36. Cadre didactice, care au realizat stagii de formare profesională în
cadrul universităților din străinătate
Nr.

Cadrul didactic

Instituția

Tipul stagiului

1

Postolachi Boris

ASE București, România

De documentare, martie 2018

2

Grigoroi Lilia

ASE București, România

De documentare, aprilie 2018

3

Muntean Neli

ASE București, România

De documentare, 11-15.06.18

La fel, pe parcursul anului de studii 2017-2018 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
37
Tabelul 37. Dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice
prin participări la conferinţe ştiinţifice
Denumirea
Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale (seminare
ştiinţifico-practice, congrese, workshopuri) organizate în străinătate
Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale organizate în ţară
Prezentări în plen la conferinţe internaţionale organizate în străinătate
Prezentări în plen la conferinţe internaţionale organizate în ţară
Prezentări în plen la conferinţe naţionale

Numărul de
participări
6
32
1
4
1

În anul de studii 2017-2018, cadrele didactice ale departamentului „Contabilitate, Audit și
Analiză Economică” s-au implicat activ în proiecte de cercetare în calitate de directori și membri
(tabelul 38.).
Tabelul 38. Dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice
prin managementul cercetării
Denumirea
Numărul
Director/coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin
competiţie internaţională
1
Director/coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin
competiţie naţională
2
Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin
7
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competiţie internaţională
Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin
competiţie naţională
Coordonarea unui centru sau laborator de cercetare, recunoscut de Senatul ASEM
Membru în colegiul de redacţie al revistelor de specialitate de categoria A sau editate
în străinătate, recunoscute de comunitatea academică naţională
Membru în colegiul de redacţie al revistelor de specialitate naţionale, recunoscute de
comunitatea academică, de categoria B şi C
Referent oficial al Consiliului Ştiinţific Specializat de susţinere a tezei de doctor
Recenzent al unei monografii/manual

10
2
12
3
1
3

Un alt domeniu al activităţii de cercetare este participarea titularilor departamentului în
diferite structuri cu scop ştiinţific. Totodată, colectivul departamentului „Contabilitate, Audit și
Analiză Economică” participă în calitate de redactori la reviste științifice, membrii ai colegiului
de redacție a revistelor de specialitate, recenzenți la articole științifice.
Facultate Tehnologii Informaționale și Statistică Economică
Tabelul 39. Stagieri ale profesorilor în anul universitar 2017/2018
Profesor
Instituţia, firma
Delimarschi Boris, lect. sup. univ. ASE București, România
Todoroi Dumitru, prof.univ.,
ASE București, România
dr.hab.
Prisăcaru Andrian, lect. univ.
ASE București, România
Baractari Anatolie, conf.univ., dr.
ASE București, România
Prisăcaru Anatolie, conf. univ., dr. Est Computer SRL, Chișinău
Zgureanun Aureliu, conf. univ., dr. Atena, Grecia
Andronatiev Victor,
Atena, Grecia
Balcan Vladimir, conf. univ., dr.
Biroul Național de Statistică, Chișinău

Perioada
04.03.18-31.03.18
05.03.18-31.03.18
01.04.18-30.04.18
01.05.18-31.05.18
12.02.18-23.02.18
12.11.17-26.11.17
12.11.17-26.11.17
12.02.18-23.02.18

Enachi Natalia, lector universitar

Biroul Național de Statistică, Chișinău

Harbu Eduard, conf. univ., dr.

Atelier de lucru „Managementul proprietăţii
intelectuale”, Centrul Proiecte Internaţionale
18.09.17-19.09.17
al ASEM şi Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală a Republicii
Moldova

Ceilalţi profesori şi-au perfecţionat calificarea la trainigurile organizarte de ASEM și la
catedre.
5 profesori de la facultate (Todoroi D., Andronatiev V., Delimarschi N., Delimarschi B.,
Ghetmancenco S.) au participat pe parcursul lunilor aprilie-iunie 2018 la cursurile de
perfecționare la Jav, SQL și Managementul proiectelor organizate pentru cadrele universitare de
Teqwill.
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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 2017 – 2018 a
constituit 424 persoane sau 55,3% din totalul angajaților din ASEM. Din aceștia 316 sunt de sex
feminin, ceea ce constituie 74,5% din categoria respectivă de personal, iar 25,5% sunt de sex
masculin.
7. SERVICII DE GHIDARE ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ
7.1.Structuri funcţionale la nivel instituţional
Strunctura funcțională responsabilă de ghidare și consiliere în carieră în cadrul ASEM
este Centrul de Marketing, Parteneriate și Carieră, constituit în urma reorganizării Centrului de
Ghidare în Carieră, în baza deciziei nr. 5/2 a Senatului ASEM, din 25.10.2017.
Activitatea de ghidare și consiliere în carieră 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 Marketing, Parteneriate și
Carieră al ASEM;
 Regulamentului de monitorizare a angajabilității și a traseului profesional al
absolventilor ASEM;
 Regulamentului de organizare a consilierii profesionale în cadrul ASEM.
Pe parcursul anului universitar 2017-18, prioritare în activitatea Centrului 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.
 activitățile de ghidare în carieră a liceenilor și a studenților din colegii:
 prezentarea ofertei educaționale a ASEM și a posibilităților de creare a
carierei profesionale în Republica Moldova.
7.2.Forme, metode de consiliere/ghidare în carieră, plasare a absolvenţilor în câmpul
muncii, evidenţă a absolvenţilor
 Consiliere/ghidare în carieră:
Consilierea/ghidarea în carieră este organizată prin organizarea:


trainingurilor/workshopurilor
Tabelul 40. Lista trainingurilor/workshopurilor

Denumirea training-ului
Și tu poți deveni o persoană de
succes
Global reservation system
Appolo
Succesul de mâine – motivarea
ta de azi

Numărul de
participanți
72
40
13
108

Trainer/moderator

Perioada

Barbaneagra Oxana
Denis Roșca
Svetlana Mihaila
Matrosu cristina, compania ITN
Corp. LLC
Ilie Dercaci
Barbaneagra Oxana

05.10.2017
25.10.2017
23-27.10.2017
28.11.2017
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30

Svetlana Mihaila
Andrei Ciobanu, Magenta
Consulting
AISEC Moldova

16
27

Centrul Tehnologiilor Bursiere
Ina Burciu, expert HR consulting

16.11.2017
22.05.2018

18

Bucos Tatiana, director Centrul de
Marketing, Parteneriate și Carieră
Dorina Arsene, trainer

22.05.2018

23

Mihai Cibotaru, expert in Dreptul
Muncii, birolui de avocați PB
Partenerii

23.05.2018

23

23.05.2018

45

Bucos Tatiana, director Centrul de
Marketing, Parteneriate și Carieră
Zgureanu Aureliu, decan facultatea
TISE
Eugen Boico

45

Alexei Kishlaru

22.05.2018

25

Vasilisa Smirnova, Angela Gladei

22.05.2018

24

Irina Litra, Senior Manager Audit,
Deloitte Romania Salomeea Florea,
Lead Recruitment, Deloitte
Romania
Tatiana Bucos, director CMPC al
ASEM
Doru Curoșu, trainer inspirațional,
antreprenor și mentor educațional
Otilia Drăguțan, business trainer,
antreprenor
Artur Mija, business trainer,
antreprenor

23.05.2018

Cănd este oportun să începi
cariera
Global Volunteer – descoperă
lumea făcând voluntariat
Jocul de business cash flow
Ambițiile profesionale ale
tinerelor talente versus
posibilitățile companiilor
Prima experiență de angajare

60

Comunicarea directă și online
cu viitorul angajator
Drepturile și obligațiile unui
angajat: ce trebuie să cunoști
atunci când te angajezi pentru
prima dată
Freelance, antreprenor sau
salariat?
Cum să-ți faci carieră în
domeniul IT
Cum sa-ti gasesti adevarata
vocatie?
Hack the system - secretele
avansării în carieră.
Traseul de la student la
angajator
Audit – povestea din spatele
cifrelor

34

45

Antreprenoriatul – de la vis la
acțiune

22

Training „Make it count”

22

Training „Problem solving
thinking”
Atelier de lucru „Brainstorming
– tehnică de generare a ideilor”
Atelier de lucru
„Antreprenoriatul – de la vis la
acțiune”, partea 2

22
22
22

Training „Design thinking”

22

Business Model Canvas

12



Tatiana Bucos, coord. proiect,
director CMPC al ASEM
Viorica Cerbușca, business trainer,
fondator Responsible Business
Generation
Nadejda Bondari, președinte JCI
Moldova, fondator Activis Moldova

14.11.2017
15.11.2017

22.05.2018

24.05.2018
22.05.2018

09.02.2018
09.02.2018
13.02.2018
13.02.2018
14.02.2018

15.02.2018
25.03.2018

a întâlnirilor cu reprezentanții companiilor
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Tabelul 41. Întâlniri cu reprezentanții companiilor
Companie
EFES VITANT MOLDOVA BRAWERY
STARNET SOLUȚII
ITN MOLDOVA
METRO CASH&CARRY MOLDOVA
AdmInMe
BC “Mobiasbanca – Groupe Société Générale” S.A.
GAUS
Deloitte
VEO Worldwide Services
Microinvest SRL


a întâlnirilor cu absolvenții ASEM
Tabelul 42. Întâlniri cu absolvenții ASEM

Nume absolvent
Felicia Jucov
Alexandru Lupușor
Ion Făină
Roman Stirbu
Lupu-Perecheatco Aliona
Vadim Rotaru
Adrian Băluțel

Olga Postică
Olga Stâncă
Irina Paladi

Alina Silistrari
Ina Burciu
Eugen Boico
Alexei Kishlaru
Alexandru Machedon
Vasilisa Smirnova,
Angela Gladei,
Nadejda Bondari



Reprezentant
Matusenco Aliona
Coșnete Mirela
Caramilea Irina
Rotaru Vadim
Jucov Felicia
Castravet Rodica
Eugen Gârlă
Salomeea Florea
Anna Bivol
Cobzari Olesea

Funcția și compania în care activează
Managing director AdmInMe
Director filială Moldasig
Digital director, MediaCom
Director executiv Simpals
Director ICS RETAILZOOM
HR Manager, I.C.S "METRO Cash & Carry Moldova"
mastarand College of Europe Natolin, European Interdisciplinary Studies.
European Neighbprhood
Policy
mastarand, Université Nice-Sophia Antipolis, master HR - Franța
masterand, Universite Paris Ouest Nanterre la Defense, master ”Marketing
Operational International” - Franța
maserat în Management, Universite d` Auvergne Clemont
Ferrand, doctorat, Universite Paris Nanterre, domeniul “Controle de
gestion” - Franța
studentă, BI Norwegian Business School, Oslo
HR consultant
Fondator Agentia de comunicare Publicis Moldova
Inna Stavila, Agentia de comunicare Publicis Moldova
CEO Energy Fitness, consultant în management
Fondator concernul StarNat
Designer de jocuri reflexive, co-fondator C3
Co-proprietar Business Development Capital si co-proprietar Magrix
președinte 2018 JCI Moldova, fondator Activis Moldova

a programelor de susținere a antreprenoriatului

Ghidarea activității antreprenoriale are loc prin intermediul implementării proiectului
BusinessLab și monitorizarea activității Incubatorului de afaceri.
 Proiectul BusinessLab urmărește susținerea inițiativei antreprenoriale a tinerilor. Pe durata
proiectului participanții au beneficiat de instruire, monitorizare, consultanță, mentorat,
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networking și suport logistic. Proiectul este destinat studenților, masteranzilor și
absolvenților ASEM (promoția 2017). La proiect au fost depuse 422 cereri de participare, în
rezultatul implementării au fost lansate 3 afaceri, două dintre care au primit statutul de
rezident al Incubatorului de afaceri al ASEM.
 Ghidarea și monitorizarea activității antreprenoriale în cadrul Incubatorului de afaceri al
ASEM. În Incubatorul de afaceri au fost găzduite 5 afaceri fondate de studenții ASEM:
Tabelul 43. Afaceri fondate de studenții ASEM în cadrul Incubatorului de afaceri
Denumire companie

Fondator

Anul fondării

IBS&CONULTING GROUP SRL

Savca Eugen

2018

FORTUNA MEDIA GRUP SRL

Fortuna Grigore

2017

ONECOD SRL

Bobuțac Valeriu

2016

MONKEY DIGITAL SRL

Ceban Alexandru

2017

VLS Trade

Boleac Victor

2018

La solicitare rezidenții incubatorului au primit consultanță în domeniile: înregistrarea afaceri,
elaborarea contractelor, contabilitatea și fiscalitatea afacerii, organizarea vânzărilor, marketing
digital. Consultațiile au fost oferite de către Bucos Tatiana, Balaban Vladimir, Mocanu Radu,
Negruță Alexandru, Nadejda Bondari, Alex Ceban.
 difuzarea Ghidului absolventului
anual este ajustat și difuzat absolvenților Ghidul absolventului, care conține informații cu referire
la perfectarea CV-ului, a scrisorii de intenție, pregătirea
 Plasare a absolvenților în câmpul muncii:
Facilitarea plasării absolvenților în câmpul muncii are loc prin:


organizarea târgurilor de joburi
Tabelul 44. Organizarea târgurilor de joburi
Denumirea
tărgului

1

Târgul stagiilor
de practică

Numărul de
companii
participante
21

Obiectiv

Facilitarea găsirii locurilor
pentru practică

Perioada

22-23 mai, 2018

Inserția pe piața muncii a
studenților și absolvenților
2

Tărgul de job-uri

32

Inserția pe piața muncii a
studenților și absolvenților

12-13 decembrie,
2017

Printre companiile participante la târguri se numără Moore Stephens, "Orthanna Aviation"
Sp Ltd Bulgaria, BC “Mobiasbanca – Groupe Société Générale” S.A., Microinvest SRL, KPMG
Moldova SRL, BC "Moldova Agroindbank" S.A., Serviciul Vamal al Republicii Moldova,
Publicația Periodică ,,Monitorul Fiscal FISC.MD'', Serviciul Fiscal de Stat, Simpals - Proiect
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JOBLIST.MD, Adm In ME Moldova, VEO Worldwide Services, Banca Națională a Moldovei,
StarNet Solutii, Grawe Carat Asigurari SA, Deloitte, H.Essers, CIC FIDESCO SRL, ICS
Pedersen & Partners SRL, B.C."ENERGBANK" S.A., ACF Global SRL, BC Victoriabank SA,
ICS Orbico MA SRL, etc.


recepționarea și transmiterea către absolvenți și studenți a informației despre locurile
vacante
La adresele electronice personale și a grupelor academice, prin intermediul a grupurilor
din Viber și Facebook, au fost transmise peste 50 de anunțuri despre locurile vacante
recepționate de la companii.



difuzarea către absolvenți a datelor de contact ale participanților la târg-urile de job-uri, cu
descrierea locurilor de muncă vacante;



plasarea pe pagina Web a ASEM a informației pentru angajatori, despre cei mai buni
absolvenți, promoția 2018;



expedierea către angajatori (la solicitare) a datelor de contact ale absolvenților, sunt
transmise către angajatori datele de contact ale absolvenților care au permis difuzarea
datelor de caracter personal.

 Evidența absolvenților:
Evidența absolvenților are loc prin:
 organizarea sondajelor
Pe parcursul anului universitar 2017-2018 a fost organizat sondajul „Statutul
profesional al absolvenților ASEM, promoția 2018, Licență”. La momentul elaborării raportului,
la sondaj au participat peste 300 absolvenți ai ciclului I, Licență, promoția 2018.
Conform rezultatelor sondajului, la momentul eliberării diplomelor, absolvenții
promoției 2018, sunt angajați în proporție de peste 51%, dintre care 66%, sunt angajați conform
specialității absolvite în ASEM. În același timp aproximativ 4% 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 7 puncte din 10 măsura în care pregătirea profesională de la facultate le-a
ajutat în lansarea și gestiunea afacerii.
Dintre absolvenții angajați la momentul eliberării diplomelor, 49% s-au angajat în
timpul anului terminal de studii. Din numărul total al respondenților, 96% au menționat că ar
recomanda și altor persoane să-și facă studiile la ASEM. În același timp, respondenții au evaluat
cu 8,4 puncte din 10, importanța experienței obținute în ASEM (competențele dezvoltate,
conexiunile cu alte persoane, implicările în activități extracurriculare, valorile umane etc.) pentru
dezvoltarea ta personal.
 crearea bazei de date a absolvenților 2018
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.
 organizarea evenimentelor cu participarea absolvenților
În colaborare cu Asociația Absolvenților ASEM au fost organizate 2 evenimente pe durata anului
universitar 2017-18:
 Evenimentul de Lansare a Asociației Absolvenșilor ASEM – 30.08.2017.
Next spet: ce urmează după facultate – 13-16 noiembrie 2017.
135

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 2017-2018 ASEM a avut încheiate 27 de contracte de arendă a spațiilui. În
calitate de arendași sunt diverși agenți economici. Suprafața spațiului oferit în arendă constituie
4281,08 m².
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)
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8. Modulul „Planificarea şi repartizarea orelor didactice” pentru şcoala doctorală

Legăturile între subsisteme sunt prezentate în figura de mai jos:

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: 199
 Număr cursuri active în perioada 2017/09/01 – 2018/09/01: 71
 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: 98
 Creatori de curs care s-au logat în sistem după 2015/09/01: 50
 Total utilizatori în sistem: 31402
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
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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
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.
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.
 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. Mecanizm de cautare 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. Mecanizm 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)
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16. Precompletarea la o parte din date în formular dacă abiturientul a depus documentele
în ASEM în anii precedenti.
17. Posibilitatea formării listelor persoanelor din categoria specială - orfani, invalizi,
deținatori de diplome etc.
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.

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
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6.2. Modulul ”Contingentul de studenți”
Funcțional:
1. Încarcarea 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 utilize 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.
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 cadrul ASEM funcționează circa 1100 calculatoare tip desktop și peste 100 laptopuri
(catedre, servicii) conectate prin cablu în rețea ori acces prin Wi-Fi. În ansamblu rețeaua
academică reprezintă o rețea MAN de tehnologie WAN ce acoperă blocurile de studii,
complexul sportiv, căminul profesorilor și căminele studențești.
Studenții în anul de înmatriculare primesc la cerere adresă de poștă electronică.
Studenții au acces către calculatoare la orele de lucrări de laborator (ori individual) din sălile cu
calculatoare, sala MultiMedia, biblioteca ASEM, holul blocului ”A”, iar profesorii la catedre.
Accesul la INTERNET este realizat fie prin conexiune prin cablu, fie acces Wi-Fi.
Servere 17.
Viteza 1Gbps conectare la internet.
 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
Spațiul informațional al procesului didactic este completat de diferite componente de TIC captate
de profesori și instalate în sălile de studii. Printre ele pot fi considerate diferite pachete de
programe aplicative, ca SPSS, eViews, 1C-Contabilitate, MathLab, etc.
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Prin intermediul programului MOODLE se realizează legătura bilaterală profesor-student prin
care profesorii transmit materiale de studiu și indicații către student, iar reversul este realizarea
sarcinii de către student și respectiv estimarea de către profesor. În acest mod studentul obține
materiale didactice în format electronic: manuale, notițe, conținutul lucrărilor de laborator,
materiale audio-video, tutoriale, etc.
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
Platorma MOODLE este utilizată în ASEM, începând cu anul 2005. Anual, în vacanța de iarnă se
organizează cursuri pentru cadrele didactice de dezvoltare a competențelor necesare pentru
utilizarea platfomei menționate. Studenții, începând cu anul I, au mai multe cursuri cu utilizarea
platformei MOODLE. Lucrările individuale sunt documentate pe platformă. Unii profesori
organizează evaluarea intermediară sau/și cea finală prin intermediul pltaformei. La finele
studiilor, toți absolvenții plasează teza de finalizare a studiilor în Repozitoriul ASEM în vederea
verificării prin sistemul Antiplagiat.
9.4.Elaborarea şi implementarea programelor de instruire a profesorilor pentru
utilizarea TIC, Nr. de cadre didactice instruite
Gama produselor SOFT utilizate în procesul de instruire este vast și destul de variat: de la
cele de uz total (pachetul MS OFFICE și terțe, Skype, Email, etc.) până la cele specializate și
de uz local. Personalul Centrului de Tehnologii Informaționale și Mijloace Tehnice de
Instruire acordă atenția cuvenita la procedura de instalare/implementare/exploatare a
produsului.
Mijlocul tehnic cel mai utilizat este expunerea unui fișier .pptx (Power Point) – laptop –
proiector – ecran.
9.5.Utilizarea TIC în procesul de examinare și evaluare;
Programul MOODLE este mijlocul cel mai folosit pentru examinarea rezultatelor studenților.
Tot aici sunt puse și evaluările respective.
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
În scopul promovării valorilor etico-morale şi spirituale a studenților, a sporirii nivelului
de cunoştinţe generale, implementării programelor şi strategiilor naţionale în diverse domenii, în
anul curent de studiu au fost organizate numeroase activităţi consacrate tematicii, inclusiv
discuţii tematice, dezbateri, mese rotunde, instruiri, lansări de carte etc., după cum se prezintă în
continuare.
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10.1. Prevenirea şi combaterea corupţiei
În cadrul unor ședințe organizate pe parcursul anului universitar 2017-2018, studenții
facultății BAA de la toți anii de studii au fost informați despre actele de corupţie: coruperea
activă; coruperea pasivă; traficul de influenţă; luarea de mită; darea de mită. În cadrul ședințelor
au fost expuse măsurile de prevenire şi combatere a corupţiei.
În perioada 1- 10 septembrie 2017, curatorii (îndrumătorii) grupelor academice au organizat
ședințe cu grupele academice în scopul sensibilizării asupra fenomenului corupției și informării
acestora privind prevederile Codului de etică universitară ASEM, inclusiv capitolul 19.
Prevenirea și combaterea corupției .
În scopul contracarării acțiunilor de fraudare și 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 2018.
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:
- Fenomenul corupţiei în creştere – factor distructiv a societăţii (25.09.17);
Discuţii tematice organizate de către îndrumătorii grupelor academice cu studenții
facultății finanțe.
În cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi inovarea în economia
cunoaşterii”, organizată de Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), care a avut loc
în perioada 22-23 septembrie 2017, a participat doctoranda Zubcova Elena cu tema
„Transparenţa gestionării banilor în spitalele publice din Republica Moldova”.
 – 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 nr 202-ST din 21
mai 2018 cu privire la interzicerea colectării mijloacelor băneşti în scopul organizării
examenelor de absolvire, sesiunea 2018. 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
10.2. Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020
Studenții care sunt din familii social-vulnerabile au obțin burse sociale.
În cadrul unor ședințe organizate pe parcursul universitar 2017-2018 studenții facultății BAA au
fost informați despre problemele violenței ș cum poate fi combătută această. Studenții sunt rugați
să raporteze conducerii Decanatului orice conflict sau hărțuire școlară între colegii lor sau
profesori. Studenții sunt la curent cu consecințele absenteismului de la ore și consecințele
academice la care se expun.
În cadrul disciplinei Dreptul familiei, titular fiind Demerji Maria, conf. univ. , doctor
în drept, cu studenţii de la Facultatea „Economie Generală şi Drept” specialitatea Drept, conform
curriculumului se reflectă si tema: „Protecţia copiilor aflaţi în situaţie de risc si separati de
parinţi” dupa reglementarea Legii nr.140 cu subiectele:
1. Atribuţiile autorităţilor tutelare în domeniul protecţiei copilului
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2. Tutela şi curatela copiilor
3. Identificarea, Evidenţa şi asistenţa copiilor aflaţi în situaţie de risc
4. Protecţia copiilor separaţi de părinţi
5. Determinarea statutului copilului
6. Răspunderea termenelor şi procedurilor în activitatea autorităţilor tutelare
7. Casele de copii tip-familie ca formă de educaţie a copiilor lipsiţi de grija părintească
Tema: „Relaţiile juridice dintre părinţi şi copii. Drepturile şi obligaţiile părinţilor privind
educaţia şi instruirea copiilor” cu subiectele:
1. Atestarea provenienţei copiilor. Filiaţia faţă de mamă. Filiaţia faţă de tată.
2. Stabilirea paternităţii şi a maternităţii.
3. Contestarea paternităţii şi a maternităţii.
4. Drepturile copiilor minori.
5. Drepturile şi obligaţiile părinţilor.
6. Decăderea din drepturile părinteşti şi restabilirea în drepturile părinteşti.
7. Luarea copilului fără decăderea din drepturile părinteşti.
S-a desfăşurat Masa rotundă ştiinţifică cu Genericul : „Cadrul legal privind protecţia
copiilor minori aflaţi în situaţie de risc din Republica Moldova””, din 18.05.2018, ora 13,00,
bl.A aud.603.
Invitat:
Lucia Caciuc, Şef interimar Direcţia Municipală pentru protecţia drepturilor
copilului
Au participat studenţii de la specialitatea Drept anul II, unde a ţinut cursul Dreptul familiei,
Demerji Maria, conf.univ., fiind organizator si ca moderatorul acestei manifestări Ştiinţifice.
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:
 Jocurile video: pro sau contra?” (aprilie 2018).
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 familii nevoiașe 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.
10.3. Strategia națională „Moldova digitală, 2020”
În anul universitar 2017-2018, 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.
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În cadrul proiectului Reinforce Entrepreneurial and Digital Skills of students and teachers
to enhance the modernization of higher education in Moldova (ReSTART) profesorii
departamentului Management au participat la traningul unde au fost familiarizați cu noile metode
de predare cu folosirea instrumentelor TIC.
În ultimele decenii asistăm la intensificarea relaţiilor internaţionale cât şi la dezvoltarea
furtunoasă atât a relaţiilor comerciale internaţionale. În acelaşi timp progresele obţinute de
tehnologiile informaţionale au dus în mod inevitabil la implementarea acestora în diferite
domenii ale vieţii, inclusiv în relaţiile de comerţ intern şi cel internaţional.
Integrarea în structurile internaţionale este o imperativitate a zilei pentru Republica Moldova,
şi, în aceste condiţii, disciplina dată, de rând cu celelalte discipline din categoria „internaţionale”,
îi va ajuta pe viitorii jurişti să se adapteze mai bine la noile realităţi existente.
Din aceste considerente, în noile planuri de studii pentru ciclul II masterat a fost inserată o
nouă disciplină Dreptul comerţului 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.252-257/963 din 08.11.2013. pe lîngă acest act normativ putem să enumerăm şi Lege privind
comerţul electronic nr.284-XV din 22.07.2004 // Monitorul Oficial al R.Moldova nr.138-146/741
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
În cadrul cursului, pe lângă aspecte de ordin general legate de comerţul electronic, contractul
în formă electronică, principalele etape ale negocierii, încheierii şi executării lui au fost analizate
şi alte probleme nu mai puţin importante cum ar fi: mijloacele de probă în Internet; litigii privind
contractul; dreptul de autor în sistemele informatice; protecţia consumatorilor în cadrul
comerţului electronic; protecţia consumatorilor în cadrul comerţului electronic; iinfracţiunile în
sistemele informatice; reglementarea comerţului electronic în Republica Moldova etc.
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:
 Introducerea noilor tehnologii informaţionale aduce mai multe beneficii decât
dezavantaje sistemului de educaţie (PC, Internet, DVD Player) ( 25. 10. 2017 )
Discuţii tematice organizate de Departamentul Finanțe și Asigurări :
 Dezvoltarea serviciilor electronice fiscale (martie 2018);
Manifestări organizate de Consiliul Studențesc al Facultății Finanțe:
 Workshop-ul: ”Tehnologiile informaționale- suport al creșterii economice a RM”
(19.10.2017)
 Dezbateri: Perspectivele criptomonedelor în economia națională (24.04. 2018).
Discuţii tematice organizate de către îndrumătorii grupelor academice cu studenții
facultății finanțe.
În perioada 27-28 aprilie 2018, în cadrul Simpozionului Tinerilor Cercetători, ediţia 2018,
a fost făcută prezentarea (sub coordonarea din partea A.Petroia, conf.univ., dr.) de către
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masterandul Banu Ivan, grupa DFF-151m, cu tema „Выгоды практического применения
блокчейн технологии в бюджетной и банковской сферах Республики Молдова”.
 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 înoite. 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 departamentului 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. 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.
10.4. 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)
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În cadrul disciplinei Dreptul muncii, studenţii de la facultatea de drept studiază conform
curriculei tema Rolul statului pe piaţa muncii. În acest context, în cadrul orelor practice studenţii
analizează situaţia pe piaţa forţei de muncă din Republica Moldova, identifică probleme, propun
soluţii, în special fiind preocupaţi de politica statului privind angajarea tinerilor în cîmpul
muncii. La fel, pentru lucrul individual, studenţii pregătesc comunicări, prezentări cu tema:
Măsuri de ocupare a forţei de muncă, Rolul statului în stimularea angajării tinerilor în Republica
Moldova, Migraţia şi impactul acesteia asupra pieţii forţei de muncă din Republica Moldova. La
fel, studenţii au participat la târgul locurilor de muncă organizat în cadrul ASEM, precum şi la
mai multe ateliere în cadrul acestui eveniment.
Membrii departamentului „Resurse umane, Afaceri publice și Comunicare” în anul 2017-2018
nu au fost implicați în procesul de elaborare a politicilor, programelor și strategiilor. Totodată,
Vaculovschi Dorin, șef-departament, s-a implicat activ în constituirea „Observatorului pieței
muncii” din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, măsură preconizată în
planul de acțiuni al Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2017-2021”
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:
- Prin cunoştinţe dobândim avere/ Par savoir vient avoir (septembrie 2017);
- Ce îţi doreşti, de fapt, de la viitorul tău profesional? (14.05.18)
- Perspective de încadrare a studenţilor ASEM în activitatea profesională ( 4. 05. 2018)
- Ce îţi doreşti, de fapt, de la viitorul tău profesional? (14.05.18)
Manifestări organizate de Consiliul Studențesc al Facultății Finanțe:
- Workshopu-ul ”Etica în afaceri” (5.12.2017).
- Masă rotunda ”Tinerii – resursă strategică a Moldovei” (17.11. 2017).
- Ziua internaționala a protecției împotriva șomajului, Masă rotunda: ”Tinerii- forța de
muncă fantomă în RM” (21.05.2018)
Discuţii tematice organizate de către îndrumătorii grupelor academice cu studenții
facultății finanțe.
 participarea și implicarea cu informare a studenților anului II și III de la facultatea
Contabilitate la Târgul stagiilor de practică și Zilele Carierei organzate de Centrul de
Marketing, Parteneriate și Ghidare în Carieră al ASEM respectiv la 12-13 decembrie 2017 și
22-24 mai 2018. 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.
Un alt eveniment în realizarea strategiei a fost în cadrul Cercului Științific Studențesc
„Analiza activității economico-financiară a entitățlor”, care a avut ca scop promovarea
disciplinei „Analiza raportării financiare” și rolul ei în dezvoltarea cu succes a unei afaceri.
„EFES Vitanta Moldova Brewery” SA a fost în juriu
O ședință a Cercului Științific Studențesc „Analiza economico-financiară a entităţilor”
din cadrul departamentului “Contabilitate, Audit și Analiză Economică“, pe 10 decembrie 2017,
împreună cu conducerea decanatului facultății ”Contabilitate” a inițiat o vizită, pentru
reprezentanții cercului științific, la entitatea „EFES Vitanta Moldova Brewery” 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.
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Studenții au rămas mulțumiți de discuțiile cu muncitorii entității, care și-au împărtășit experiența
personală și profesională.
Acțiuni de informare sau evenimente organizate vizavi de promovarea și ridicarea
gradului de ocupare a forței de muncă sunt organizate de Centru de Ghidare in carieră.

10.5. Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale până
în anul 2020
Pe parcursul anului universitar Facultatea BAA în colaborare cu Agenția de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a desfășurat mai multe activități în domeniul proprietăţii
intelectuale:
 09 octombrie 2017 - în cadrul Cercului științific ”Manager de succes” a fost organizat un
seminar cu genericul: “Particularitățile managementului inovațional la întreprinderile
autohtone”, la care au participat 23 studenți facultății Business și Administrarea Afacerilor.
 26 aprilie 2018 - Concursul economic „Azi student, mâine antreprenor”, ed. a X-a.
Competiția din anul acesta a fost organizată în cadrul Forumului Internațional "TRIANGLE", iar
tema ediției jubiliare a fost "Idei de afaceri creative și inovative, valorificând resursele locale”.
 27 aprilie 2018 - în cadrul Simpozionului Tinerilor cercetători, departamentul
Management în colaborarea cu departamentul Drept privat și AGEPI, au lansat secțiunea
"CREATIVITATE, INOVAŢIE ŞI PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE". 16
studenți de la diverse programe de studii au prezentat comunicări pe problematica dată.
 25 aprilie 2018, – cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale, AGEPI a organizat
Simpozionul științifico-practic anual ”Lecturi AGEPI”, ediția a XX-a, cu genericul: ”Puterea
schimbării: Femeile în domeniul inovării și creativității”. La simpozionul au participat 3
membrii a departamentului Management: Bilaș Ludmila, Dorogaia Irina, Șendrea Mariana.
 17 mai 2018 - în cadrul cercului a fost organizat seminar științific la tema: ”Activitatea
inovațională în business: probleme și factorii de succes”. La seminar au participat 21 studenți.
Studenţii de la specialitatea Drept, studiază Dreptul proprietăţii intelectuale în anul 3 de studii.
În afară de materialul teoretic, aceştia sunt preocupaţi de problemele practice cu care se
confruntă proprietatea intelectuală în RM. În acest context, pentru activitatea individuală
studenţilor le sunt repartizate teme ce ţin de cele mai actuale probleme ale proprietăţii
intelectuale, la care urmează să lucreze şi să prezinte rapoarte. La fel, anual se organizează în
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cadrul Simpozionului tinerilor cercetători o secţiune destinată proprietăţii intelectuale în
colaborare cu AGEPI, la care participă studenţii de la specialitatea Drept cu comunicări.
La 27 aprilie 2018, în cadrul Simpozionului Tinerilor Cercetători, am participat în
calitate de coordinator al secţiunii ”Creativitate, inovatie si protectia proprietatii intelectuale”,
organizată în colaborare cu Departamentul Management ASEM şi AGEPI. În cadrul conferinţei
au participat studenţii specialităţii Drept cu comunicări ştiinţifice: Chiriac Lia D-154 Rolul
organelor vamale în prevenirea şi contracararea contrafacerii, Braducean Diana D-155
Protecţia desenelor şi a modelelor industriale, Iachim Sergiu D-151 Dreptul de autor şi
Internetul, coordinator şt. A.Tighineanu; Artiomov Işhan, Liulenova Iulia D-156 – coord.
Tocarenco V.
În urma aprecierii Comisiei, Chiriac Lia a obţinut diplomă de gradul I, la fel a fost
recomandat spre publicare articolul ştiinţific, coordonator ştiinţific A.Tighineanu.
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:
 Proprietatea intelectuală în circuitul economic (octombrie 2017).
10.6. Planul național de prevenire și combatere a traficului de ființe
umane
Masa rotundă organizată de catedra LMA cu genericul ,,Sois libre! Les trafiquants vendent
des rêves...”, la care au participat subgrupele FB 171, EG/MRU 171. (25. 10. 2017)
Manifestări organizate de Consiliul Studențesc al Facultății Finanțe:
 Masă rotunda ”Tinerii – resursă strategică a Moldovei” (17.11. 2017).
Discuţii tematice organizate de către îndrumătorii grupelor academice cu studenții
facultății finanțe.
10.7.

Strategia de dezvoltare a societății civile

Dezvoltarea societății civile are o importanţă majoră pentru valorile fundamentale, democratice
şi pluraliste ale oricărei țări, dar şi pentru îîncurajarea implicării sociale a cetăţenilor în procesele
de dezvoltare.
Studenții facultății prin participarea la realizarea diverselor proiecte realizate de organizațiile
societății civile, contribuie la o dezvoltare cuprinzătoare, la îmbunătăţirea standardelor de trai şi
a calităţii vieţii.
Studenților le sunt respectate drepturile la informare și învățământ în cadrul facultății.
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:
 Crize şi conflicte contemporane ( 13. 12. 2017)
 Protecţia civilă în situaţii excepţionale (13.02.18 )
Manifestări organizate de Consiliul Studențesc al Facultății Finanțe:

Flash-mob ”Votul informat contează” (mai 2018).
 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 din 22.11.2017 și 15.03.2018 și 19-20.04.18, precum și
participarea la concursul internațional Studențesc din 17.05.2018. Lor le-a revenit ca
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misiune să întâlnească oaspeții, înregistrarea participanților la conferință, să-i ghideze și
să-i informeze cu tot ce ține de viața de student ASEM etc.
10.8. 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 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.
Pe parcursul anului universitar 2017-2018 pentru studenții facultății BAA au fost organizate mai
multe lecții ce țin de promovarea unui mod sănătos de viață cum ar fi:
 Efectele unui stil de viață sedentar;
 Alimentația sănătoasă.
Studenții da la facultatea BAA 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.
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.
Obiectivele specifice ale Politicii Naţionale de Sănătate :
a) asigurarea securităţii economice şi sociale a populaţiei;
b) promovarea sănătăţii şi prevenirea maladiilor;
c) asigurarea unui început sănătos în viaţă;
d) menţinerea sănătăţii tinerii generaţii
e) controlul bolilor cronice necontagioase;
j) crearea unui mediu ambiant sănătos şi sigur
g) garantarea vieţii fără violenţă şi traume
i) asigurarea condiţiilor pentru ameliorarea sănătăţii mintale
l) controlul maladiilor contagioase
m) obţinerea de noi performanţe în sistemul de ocrotire a sănătăţii.
Securitatea statului şi dezvoltarea durabila a societăţii vor fi obţinute şi prin intermediul
menţinerii şi fortificării sănătăţii tinerei generaţii, prin intermediul parteneriatului dintre
autorităţile administraţiei publice (centrale şi locale), comunitate, societatea civilă şi structurile
internaţionale.
Sănătatea umană este o condiţie a existenţei fizice a persoanei. Numai o persoană sănătoasă
atât fizic cât şi moral, poate fi considerată pe deplin aptă de activitate şi un subiect activ al
societăţii. Astfel, dreptul la protecţia sănătăţii este cerinţa fără de care nu poate exista fiinţa
umană, respectiv, condiţia existenţa speciei umane în general.
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Includerea disciplinei „Dreptul sănătăţii” în planul de studii pentru specialitatea „Drept
economic”, masterat, nu e deloc întâmplătoare deoarece cu toţii suntem consumatorii serviciilor
medicale, în calitate de persoane fizice, şi e necesar de a şti de ce servicii putem beneficia şi de a
ne proteja drepturilor în cazul survenirii malpraxisului.
Pe lângă aspectele de ordin general legate de dreptul la ocrotirea sănătăţii se analizează aşa
probleme cum ar fi: reglementarea activităţii personalului medical şi farmaceutic; drepturile şi
obligaţiile pacienţilor în exercitarea dreptului la protecţia sănătăţii; acordarea ajutorului medical
în realizarea dreptului la viaţă; reglementarea juridică a sănătăţii reproductive; dreptul la
protecţia sănătăţii a bolnavilor cu maladii transmisibile; protecţia sănătăţii mentale;
reglementarea transplantului de organe, ţesuturi şi de celule umane; cercetările biomedicale şi
experimentele pe subiecţii umani: aspecte legale şi etice; măsurile legale pentru abuzuri în
sistemul de sănătate.
De asemenea, în luna decembrie 2016, în cadrul sărbătorii Zilei Internaţionale a
Drepturilor Omului, a fost petrecută o conferinţă studenţească cu genericul „Dreptul la ocrotirea
sănătăţii – un drept fundamental al omului”. Rapoartele prezentate au fost cu o tematică
diversificată şi foarte actuală.
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:

Sănătatea - o constantă a vieţii noastre! (30.10.17)
Doctoranda Zubcova Elena a participat în cadrul Simpozionului Tinerilor Cercetători,
ediţia 2018 (sub coordonarea din partea A.Petroia, conf.univ., dr.) cu tema „Evoluţia cheltuielilor
pentru sănătate în Republica Moldova, în perioada 2009-2016”.
 În realizarea acestei politici cadrele didactice ale facultății „Contabilitate” partcipă
anual la campionatul cadrelor didactice și a colaboratorilor ASEM. În anul de studii 20172018 acesta s-a transferat pentru perioada 24-26 august 2018 la baza de odihnă „Trandafir”
din Vadul lui Vodă. Un mod de viață sănătos promovîm și în rândul studenților. Or, Studenții
facultății „Contabilitate” au partcipat activ în cadrul concursului Campionatului ASEM
organizat de departamentul de Educație Fizică și Sport și Campionatul Național Universitar
2018, 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, tenis de masă, joc de dame,
badminton, 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).

10.9. Programul național privind controlul alcoolului pe anii 20122020
În cadrul unor ședințe organizate pe parcursul anului universitar 2017-2018 studenții facultății
BAA au fost informați despre consecințele consumului de alcool.
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:

Sănătatea - o constantă a vieţii noastre! (30.10.17)
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10.10. Programul național privind controlul tutunului pentru anii
2012-2016
Studenții și colaboratorii ASEM au fost informați despre
consecințele fumatului și faptul că acesta reprezintă un agent
cauzal pentru cel puţin şase boli cronice devastatoare: bolile
cardiace, cancerul, bolile celebro-vasculare, diabetul zaharat,
bolile pulmonare distructive cronice şi etero-scleroza.
La ASEM au fost editate și distribuite materiale informative cu
referire la Legea cu privire la tutun și articole de tutun nr. 278
din 14.12.2007.
Membrii comunității academice fiind informați privind
interzicerea fumatului în orice încăperi ale blocurile de studii,
căminelor studențești și în raza de cel puțin 10 m de la intrarea în edificiu (ordinul Rectorului
ASEM nr. 179- A din 29.09.2017). De asemenea pe întreg teritoriul au fost plasate panouri
informative privind interzicerea fumatului pe teritoriul ASEM.
10.11. Strategia națională antidrog;
La facultatea BAA au fost întreprinse acţiuni de informare, despre nocivitatea şi riscurile
aferente consumului substanţelor narcotice sau psihotrope.
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:
- Antidrog: distracţie maximă, fără droguri. Alege viaţa! ( 01.12.17 );
Sănătatea - o constantă a vieţii noastre! (30.10.17)
10.12. 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:
- Parteneriatul de gen în viaţa socială, economică şi politică în RM.
(05.03.18).
În perioada 27-28 aprilie 2018, în cadrul Simpozionului Tinerilor Cercetători, ediţia 2018,
au fost făcute prezentări ale următorilor masteranzi (sub coordonarea din partea A.Petroia,
conf.univ., dr.):
• Cernomoret Alexandru, Matei Gabriela, grupa AFB-171m, tema „Overall gender analysis
of public expenditure in the Republic of Moldova”;
• Efimenco Olesea, Gaiu Mihaela, grupa AFB-171m, tema „Overall gender analysis of
public expenditure in the Republic of Moldova”.

151

10.13. Programul național strategic în domeniul securității
demografice a Republicii Moldova (2011-2025)
În cadrul unor ședințe/lecțiilor organizate pe parcursul universitar 2017-2018 studenții
facultății BAA au fost informați despre procesele profunde de transformare demografică și
despre impact lor social, economic, politic şi cultural.
Studenții, la cursului de Antreprenoriat, au discutat referitor la faptul cum factorii
demografici influențează dezvoltarea antreprenoriatului.
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:

Familia Educi un bărbat, educi un bărbat. Educi o femeie, educi o întreagă
generaţie (octombrie 2017).
Manifestări organizate de Consiliul Studențesc al Facultății Finanțe:

Masă rotunda ”Tinerii – resursă strategică a Moldovei” (17.11. 2017).

Masă rotundă: Efectele economice și sociale ale migrației (23.04.2018)
10.14. 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 economic “Azi student, mâine antreprenor”. În anul
universitar 2017-2018 a fost organizat a
10-a ediție a Concursului “Azi student,
mâine antreprenor”. 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.
În cadrul Cercului științific ”Manager
de succes” pe data de 28.11.2017 a fost
organizată o întâlnire cu antreprenor de
succes - Papanaga Ecateriana, co-fondatorul companiilor "Primul sens" & "MieDor". La
eveniment au participat cca 20 de persoane.
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 direcţie prioritară a acestei Strategii este dezvoltarea capitalului uman prin
promovarea competenţelor şi culturii antreprenoriale.
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În prezent, educaţia antreprenorială este parte componentă a cursurilor opţionale de profil
economic care se conţin în Curriculumul Naţional ca ore obligatorii şi opţionale recomandate de
Ministerul Educaţiei. În cadrul ASEM educaţia şi formarea antreprenorială se realizează şi în
cadrul orelor disciplinei de dreptul afacerilor care este asigurată de catedra de 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) şi inclusiv Indicaţiile metodice la disciplina dreptul
afacerilor (http://irek.ase.md/) În acelaşi timp cadrele didactice realizează stagii de practică de
formare în cadrul diferitor întreprinderi.
Manifestări organizate de Consiliul Studențesc al Facultății Finanțe:
- Atelierul de lucru: Înființarea SRL- ce pași trebuie să urmezi ca să-ți înregistrezi
propria afacere (25.04.2018).
- Cerbușca Viorica, fondator NIKA Business Generation, a fost invitată la grupele
FB 161-162 la o discuție tematică cu tema „Politici financiare pentru IMM”.
- Teodor Ungureanu, Vicepreședinte Compania de Asigurări Moldcargo, a ținut o
lecție publică cu tema „Asigurări agricole”, gr.FB 161-164.
- Lupușor Alexandru, Directorul filialei Centru al Companiei de Asigurări
MoldAsig a ținut o lecție publică cu tema „Asigurarea Cartea Verde”, gr.FB 161-164.
Discuţii tematice organizate de către îndrumătorii grupelor academice cu studenții
facultății finanțe.
Strategia Națională în domeniul protecției consumatorilor pentru perioada 2013-2020
- Teodor Ungureanu, Vicepreședinte Compania de Asigurări Moldcargo, a ținut o
lecție publică cu tema „Asigurări agricole”, gr.FB 161-164.
- Lupușor Alexandru, Directorul filialei Centru al Companiei de Asigurări
MoldAsig a ținut o lecție publică cu tema „Asigurarea Cartea Verde”, gr.FB 161-164.
10.15. Strategia Națională în domeniul protecției consumatorilor
pentru perioada 2013-2020
Întrucât globalizarea comerţului impune schimbarea abordărilor privind supravegherea pieţei şi
protecţia consumatorilor iar consumatorul joacă un rol vital în economia oricărui stat care
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influenţează dezvoltarea economică a statului prin încurajarea concurenţei şi a inovaţiei în cadrul
mediului de afaceri în cadrul FBAA au fost analizate și propuse studenților aspecte legate de
drepturile acestora, ceea ce priveşte şi crearea unui mediu global care să permită consumatorilor
să-şi exercite drepturile respective şi să beneficieze de pe urma lor. În prezent, în Valorificarea
puterii consumatorului poate fi efectuată numai prin stabilirea şi menţinerea unui cadru normativ
şi instituţional care va face ca antreprenorul şi consumatorul să fie conştienţi de drepturile şi
obligaţiile lor.
În contextul aprobării de către Guvern a Strategiei în domeniul protecţiei
consumatorilor pentru anii 2013-2020 la Facultatea de Economie Generală şi Drept a ASEM, în
cadrul catedrei „Drept privat” anual este actualizată şi aprobată curriculumul la disciplina
„Dreptul protecţiei consumatorului” la ciclul I – licenţă, ca o disciplină obligatorie pentru toate
specialităţile de drept, inclusiv la ciclul II – master.
Pe parcursul anului universitar 2017-2018, în vederea promovării conţinutului disciplinei
respective au fost promovate acţiuni 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 studenţi 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 învăţămînt superior
şi apoi, în baza unui curriculum mai complexe, la nivel de master, la disciplina Protecţia
consumatorilor.
10.16. Programul național în domeniul nutriției și alimentației pentru
anii 2014-2020
Curriculum la disciplinele Fundamentele nutriției umane; Organizarea şi gestiunea UAP;
Gastronomii internaţionale, de la programul de studii Tehnologia și managementul alimentației
publice include aspecte de sănătate nutriţională. Pe parcursul lecțiilor studenții din grupele TAP
151 şi TAP 141 au discutat diverse aspecte legate de importanța nutriţiei și alimentaţiei
sănătoase şi produsele BIO în viaţa de zi cu zi.
De asemenea, în cadrul temei de licenţă cu titlul: Proiectarea unui restaurant specializat în
produse BIO în oraşul Chişinău (programul de studii TAP), a fost realizat in studiu în rândul
studenților privind alimentația sănătoasă, produsele BIO, cât şi analiza pieţei de desfacere şi
principalele surse de produse BIO. Rezultatele sondajului denotă faptul că 82,09% dintre
respondenți consideră că produsele ECO sunt mai sănătoase, 11,94% consideră că produsele Eco
sunt la fel de sănătoase. Acest moment ne-a pus în gardă deoarece respondenții nu fac diferență
între această grupă de produse alimentare și produsele alimentare obișnuite. Din totalitatea
respondenților de 254 persoane sin și 5,97% ce consideră că produsele ECO sunt mai puțin
sănătoase. Acest procentaj constitui 15 persoane ceea ce după părerea noastră este o cifră
alarmantă şi trebuia luată la discuţii.
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Studiul elaborat a dovedit necesitatea implementării în cursurile studiate la specialitate, sau
chiar informarea studenţilor prin broşuri, publicităţi, întruniri tematice cu scopul familiarizării lor
asupra alimentaţiei sănătoase.
De asemena, pentru studneții programului de studii TAP, a fost organizată o lecție publică care
a avut-o în calitate pe invitat pe T. Pisaloglo, absolventa TAP, nutriționist la Centrul de nutriție
”Theia”, care le-a provestit studenților despre importanța alimentației sănătoare (Anexa 11).
10.17. Strategia de mediu pentru anii 2014-2023
În scopul asigurării unui management eficient al deșeurilor, precum și pentru micșorarea
costurilor pentru copertarea tezelor de licență/master, conform ordinului rectorului ASEM nr.
502-St din 19.12.2017, începând cu anul universitar 2017-2018, legătoria tezelor de licență/,
master se efectuează doar prin copertare euro cu arc de plastic.
10.18. Strategia de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020
Manifestări organizate de Consiliul Studențesc al Facultății Finanțe:

Dezbateri ”Schimbarea climei” (martie 2018).
10.19. Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru perioada
2013-2020 „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.
Profesorii facultății au participat, în perioada 27-31 martie 2018 la Școala de Primăvară Jean
Monnet ”Integrarea Europeană și Economia UE”, organizată în cadrul proiectului ”Jean Monnet
Chiar in EU Policies Towards Innovation, Creativity and Entrepreneurship”, 40 ore.
În perioada 26-27 aprilie 2018 cadrul didactico-științific al facultății a participat la Simpozionul
Internațional științifico-practic ”Fostering knowledge triangle in Moldova”.

10.20. Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020”
În anul universitar 2017-2018 a fost lansat un
nou program de studii, la ciclul I. Licență: specialitatea
1013.1 Servicii hoteliere, turism și agreement. A fost
elaborat planul de învățământ, programele analitice,
precum și au fost actualizate programele analitice
(curriculum) la ciclul I. Licență specialitatea: 821.1
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Turism și la ciclul II. Masterat: Gestiunea și dezvoltarea turismului.
De asemenea pe parcursului universitar au fost realizate mai multe activități printre care:
27 septembrie - masă rodundă dedicată
Sărbătoririi Zilei Mondiale a Turismului.
23 Martie 2018, seminarul științific pe tema:
Tendințe in dezvoltare a turismului balnear.
La seminar au fost prezenți cadre didactice ale
Departamentului Comerț, turism și alimentație publică
și studenții facultății Business și administrarea
afacerilor.
CURSUL ”SISTEMUL GLOBAL DE
REZERVARE
APOLLO”
În perioada 23 - 27 octombrie în ASEM, în parteneriat cu compania ITN Corp. LLC
(International Travel Network), a fost organizat cursul ”Sistemul global de rezervare Apollo” (cu
predarea în limba engleză).
Studenții de la programele de studii: Turism; Servicii hoteliere, Turism și Agrement;
Business și administrare au fost familiarizați cu instrumentele și soluțiile IT în vederea procesării
tranzacţiilor pentru companiile aeriene și agențiile de turism.
Studenți, care au îndeplinit toate cerințele de instruire, la data de 1
noiembrie au primit certificate de finalizare a cursului, de asemenea
aceștia au obținut 2 credite suplimentar la planul de studii, care vor fi
specificate în suplimentul la diplomă (Anexa 12).
1 martie 2018 – master calss Masterclass în arta vinului (Anexa
13).
Colaborarea cu Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și
Cultural din Republica Moldova, președintele asociației Svetlana
Lazăr
Studenții de la programul de studii Tehnologia Alimentației Publice,
fiind ghidați de lectorul universitar Olga Tabunscic, au contribuit în
calitate de voluntari la buna desfățurarea a Festivalului Turistic
Național DUMINICA MARE din satul Domulgeni, raionul Florești.
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).
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 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;
10.21. Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020
„Educaţia 2020”
Discuţii tematice organizate de catedra LMA:
- “Pro şi Contra: Promovarea studenţilor în noul an de studii cu restanţe din anul I” (26. 02.
2018 )
Manifestări organizate de Consiliul Studențesc al Facultății Finanțe:
- Jocul intelectual: Ce? Unde? Când? (24.04.2018)
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 62 conducători de doctorat, lista nominală fiind
prezentată mai jos.
Tabelul 45. L I S T A
conducătorilor de doctorat abilitaţi pe specialitatăți
Nr Gradul
. ştiinţific
d/o

1.

D

2.

DH

3.

DH

Numele, prenumele
conducătorului
(consultantului)
ştiinţific

Specialitatea la
Nr.
care este
dispoziţiei,
abilitat în
data
calitate de
conducător
(consultant)
ştiinţific
Domeniul - Ştiinţe sociale şi economice
521.01.Teorie economică şi politici economice
Tomşa Aurelia
521.01
D nr.1865,
14.11.2013
Feuraş Eugenia
521.01
D nr.2491,
28.12.2016
Moldovan Dumitru
521.01
D nr.2901,
23.03.2018

Expirarea
termenului de
abilitare

14.11.2019
28.12.2022
23.03.2024
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4.

DH

5.

DH

6.

D

7.

D

1.

DH

2

DH

3.

DH

4.

DH

1.

DH

2.

D

3.

DH

4.

D

5.

DH

6.

D

7.

D

8.

D

9.

D

10.

D

11.

D

12.

D

13.

D

1.

DH

2.

D

1.

DH

Sorocean Olga

521.01

D nr.2902,
23.03.2024
23.03.2018
Chistruga Boris
521.01, 521.02
D 1959,
13.02.2020
13.02.2014
Benea-Popuşoi Elina
521.01
D nr.2058,
13.02.2020
23.12.2014
Filip Nolea
521.01
D nr.2900,
23.03.2024
23.03.2018
521.02.Economie mondială; REI
Chistruga Boris
521.02,521.01
D 1959,
13.02.2020
13.02.2014
Lobanov Natalia
521.02
D nr.2903,
23.03.2024
23.03.2018
Şişcan Svetlana-Zorina 521.03, 521.02
D nr.1891,
18.12.2019
18.12.2013
Ţâu Nicolae
521.02
D nr. 2740
31.05.2023
31.05. 2017
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Cotelnic Ala
521.03
D nr.2908
23.03.2024
23.03.2018
Cojocaru Vadim
521.03
D nr.2907,
23.03.2024
23.03.2018
Popa Andrei
521.03
D nr. 2474,
06.10.2022
06.10.2016
Ţurcanu Gheorghe
521.03
D nr. 2473,
06.10.2022
06.10.2016
Şişcan Svetlana-Zorina 521.03, 521.02
D nr.1891,
18.12.2019
18.12.2013
Bilaş Ludmila
521.03
D 1958,
13.02.2020
13.02.2014
Borcoman Raisa
521.03
D nr.2905,
23.03.2024
23.03.2018
Guţu Corneliu
521.03
D nr.1859,
03.10.2019
03.10.1013
Vaculovschi Dorin
521.03
D nr.2914,
23.03.2024
23.03.2018
Solcan Angela
521.03
D nr.2911,
23.03.2024
23.03.2018
Covaş lilia
521.03
D nr.1999,
29.05.2020
29.05.2014
Movilă Irina
521.03
D nr.1735,
15.11.2018
15.11.2012
Platon Nicole
521.03
D nr.2595,
23.03.2023
23.03.2017
521.04.Marketing; logistică
Belostecinic Grigore
521.04
D nr.2915,
23.03.2024
23.03.2018
Savciuc Oxana
521.04
D nr.2457,
5.07.2022
5.07.2016
522.01.Finanţe
Cobzari Ludmila
522.01
D nr.2612,
23.03.2023
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2.

DH

3.

DH

4.

DH

5.

DH

6.

D

7.

D

8.

D

9.

D

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

1.

DH

2.

DH

3.

DH

4.

D

5.

D

6.

D

7.

D

8.

D

9.

D

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

23.03.2017
D nr.2613,
23.03.2017
Ciubotaru Maria
522.01
D nr. 2693,
31.05.2017
Băncilă Natalia
522.01
D nr.2917,
23.03.2018
Secrieru Angela
522.01
D nr.2808,
23.03.2018
Suhovici Ana
522.01
D 1960,
13.02.2014
Botnari Nadejda
522.01
D nr. 2694,
31.05.2017
Petroia Andrei
522.01.
D nr.1592,
05.04.2012
Cociug Victoria
522.01
D nr.2919,
23.03.2018
Buşmachiu Eugenia
522.01
D nr.2918,
23.03.2018
Erhan Lica
522.01
D nr.2491,
15.11.2016
Belobrov Angela
522.01
D nr.2598,
23.03.2017
Ciobu Stela
522.01
D nr.5/3010,
11.05.2018
522.02.Contabilitate; audit; analiză economică
Bucur Vasile
522.02
D nr.2922,
23.03.2018
Ţurcanu Viorel
522.02
D nr.2924,
23.03.2018
Nederiţă Alexandru
522.02
D nr.2923,
23.03.2018
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.2921,
23.03.2018
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
Lazari Liliana
522.02
D nr.2492,
15.11.2016
Graur Anatol
522.02
D nr.2599,
23.03.2017
Muntean Neli
522.02
D nr.2640,
31.05.2017
Mihaila Svetlana
522.02
D nr.2489
Hîncu Rodica

522.01

23.03.2023
31.05.2023
23.03.2024
23.03.2024
13.02.2020
31.05.2023
05.04.2018
23.03.2024
23.03.2024
06.10.2022
23.03.2023
11.05.2024

23.03.2024
23.03.2024
23.03.2024
23.12.2020
07.10.2021
23.03.2024
03.10.2019
16.02.2018
23.05.2018
15.11.2022
23.03.2023
31.05.2023
15.11.2022
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14. D

Badicu Galina

522.02

15. D

Bîrcă Aliona

522.02

1.
2.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

15.11.2016
D nr.2809,
23.03.2018
D nr.2810,
23.03.2018

23.03.2024
23.03.2024

523.02.Statistică economică
D
Pârţachi Ion
523.02
D nr.2925,
23.03.2024
23.03.2018
D
Cara Elena
523.02
D 1961,
13.02.2020
13.02.2014
Domeniul - Ştiinţe ale naturii
122.02.Sisteme informatice şi 523.01.Cibernetică şi informatică economică
DH
Bolun Ion
122.02, 523.01
D nr.2140,
09.04.2021
09.04.2015
DH
Ohrimenco Serghei
122.02, 523.01
D nr.2263,
07.10.2021
7.10.2015
D
Godonoagă Anatol
523.01
D nr.2141,
09.04.2021
09.04.2015
154.01.Geografie economică şi socială
D
Sainsus Valeriu
154.01
D nr.1489,
16.02.2018
16.02.2012
D
Bacal Petru
154.01
D nr.1888,
18.12.2019
18.12.2013
D
Hachi Mihai
154.01
D nr. 2619
31.05.2023
31.05.2017

În Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative activează 36 conducători
de doctorat. Lista nominală a acestora este prezentată mai jos.
Tabelul 46. Lista conducătorilor de doctorat în Școala Doctorală în Drept,
Științe Politice și Administrative
N/O Nume/Prenume

1.

Humă Ioan

2.

Craiovan Ion

3.

Poalelungi
Mihai
Costachi
Gheorghe

4.

5.

Plotnic Olesea

6.

Grecu Raisa

Titlul /
Profilul / specialitatea
Gradul
Științific
551. TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI
Dr., prof.univ.
551.01 – Teoria generală a
dreptului
Dr., prof.univ.

551.01 – Teoria generală a
dreptului

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

551.01 – Teoria generală
a dreptului
551.01 - Teoria generală a
dreptului

Dr.hab.,conf.u
niv.
Dr.hab.,prof.u

551.01 – Teoria generală a
dreptului
551.01 – Teoria generală a

Abilitat prin
Decizia CNAA
din:
22 decembrie
2015,
nr. 2335
22 decembrie
2015,
nr. 2334
5 iulie 2016,
nr. 2451
18 decembrie
2013,
nr. 1896
31 mai 2017,
nr. 2644
28 mai 2015,
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7.

Avornic
Gheorghe

8.

Coptileț
Valentina

niv.
Dr. hab., prof.
univ.

dreptului
551.01 – Teoria generală a
dreptului de drept;

Dr., conf.univ.

551.01 – Teoria generală a
dreptului

552. DREPT PUBLIC
Dr., conf.
552.01 – Drept public, (cu
univ.
specificarea: constituțional,
administrativ, polițienesc,
militar, financiar, vamal,
informațional, ecologic);
organizarea și funcționarea
instituțiilor de drept
Dr., conf.
552.01 – Drept constituţional
univ.

9.

Armeanic
Alexandru

10.

Zaporojan
Veaceslav

11.

Aşevschi
Valentin
Poalelungi
Mihai

Dr., conf.
univ.

552.04 – Drept funciar şi al
mediului

Dr., conf.univ.

13.

Costachi
Gheorghe

Dr.hab.,
prof.univ.

552.08 – Drept internaţional şi
european public
552.01 - Drept constituţional

14.

Cârnaț Teodor

Dr.hab.,prof.u
niv.

15.

Balan Oleg

16.

Avornic
Gheorghe

Dr. hab., prof.
univ.

17.

Sîrcu Diana

Dr. hab., conf.
univ.

18.

Dandara Liliana

19.

Plotnic Olesea

12.

552.01. Drept constitutional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar (bancar,
fiscal' vamal)
552.08 – Drept internaţional şi
european public
552.01 – Drept public (cu
specificarea: constituțional,
administrativ, financiar , bancar,
fiscal, vamal); funciar și al
mediului,informațional, dreptul
științei, educației și culturii;
contravențional)
12.00.10 - Drept internaţional
public

553. DREPT PRIVAT
Dr.,conf.univ.
553.01 – Drept civil
Dr.hab.,conf.u
niv.

nr. 2166
16 februarie
2017,
nr. 2571
16 februarie
2017,
nr. 2558
02 iulie 2013,
nr. 1817

16 februarie
2017,
nr. 2559
28 mai 2015,
nr. 2167
5 iulie 2016,
nr. 2451
23 martie 2018,
nr. 2944
23 martie 2018,
nr. 2980

24 februarie
2015,
nr. 2101
23 martie 2017,
nr. 2614

25 februarie
2016,
nr. 2363

553.01 – Drept civil
553.06 – Drept internaţional şi
european privat

09 aprilie 2015,
nr. 2129
7 octombrie
2015,
nr. 2266

553.02 – Dreptul afacerilor

31 mai 2017,
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20.

Cebotari
Valentina

Dr., conf.univ

553.01 – Drept civil
553.04- Dreptul familiei

21.

Romandaș
Nicolae

Dr., prof.univ.

22.

Cojocaru
Eugenia

Dr.hab.,prof.u
niv.

23.

Mihalachi Iurie

Dr.conf.univ

24.

Băieșu Aurel

Dr. hab., prof.
univ.

25.

Boișteanu
Eduard

Dr. hab., conf.
univ.

26.

Constantinescu
Elena
Voicu
AlexandruVirgiliu

Dr., conf.univ.

553.01 - Drept privat (cu
specificarea: civil,
familial,procesual civil, notarial,
al afacerilor,
informațional,internațional
privat, dreptul muncii, dreptul
protecției sociale)
553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.04. Dreptul familiei
553.01 - Drept civil
553.02 - Dreptul afacerilor
12.00.03 - Drept privat(cu
specificarea: civil, familial,
procesual civil, notarial, al
afacerilor, informaţional,
internaţional privat, dreptul
muncii; dreptul protecţiei
sociale)
12.00.03 - Drept privat(cu
specificarea: civil, familial,
procesual civil, notarial, al
afacerilor, informaţional,
internaţional privat, dreptul
muncii; dreptul protecţiei
sociale)
553.01. Drept civil

27.

28.
29.

30.

31.

32.

Dr.hab.,
conf.univ.

nr. 2644
25 februarie
2016,
nr. 2364
5 octombrie
2011,
nr.1281

23 martie 2018,
nr. 2948
21 aprilie 2016,
nr. 2395
5 octombrie
2011,
nr.1283

22 decembrie
2011,
nr.1363

553. Drept privat

554. DREPT PENAL
Popovici Tudor Dr., conf.univ.
554.01 – Drept penal şi
execuţional penal
Grecu Raisa
Dr.hab.,prof.u
554.01 – Drept penal şi
niv.
drept execuţional penal
554.02 – Criminologie
Golubenco
Dr.hab.,prof.u
554.04 Criminalistică,
Gheorghe
niv.
expeftiză judiciară, investigații
operative
Mariț Alexandru Dr., conf.univ.
554.01 – Drept penal şi
execuţional penal
554.02 – Criminologie
Osoianu Tudor Dr., conf.univ.
554.01. Drept penal și
execuțional penal
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză

28 mai 2015,
nr. 2170
25 februarie
2016,
nr. 2355
23 martie 2018,
nr. 2985
24 februarie
2015,
nr. 2102
11 mai 2018,
nr. 3040
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33.

Evtodiev Igor

34.

Gheorghiță
Mihail

35.

Berliba Viorel

36.

Bordeianu
Cătălin

judiciară, investigații operative
01.04.10 – Fizica și ingineria
semiconductorilor
12.00.08 - Drept penal (cu
specificarea: drept penal;
criminologie; drept procesual
penal; criminalistică; expertiză
judiciară; drept execuţional;
teoria activităţii investigativoperative)
Dr. hab., conf.
12.00.08 - Drept penal (cu
univ.
specificarea: drept penal;
criminologie; drept procesual
penal; criminalistică; expertiză
judiciară; drept execuţional;
teoria activităţii investigativoperative)
562. RELAŢII INTERNAŢIONALE
Dr., prof.univ.
561.01 – Teoria, metodologia
politologiei; instituții și procese
politice
Dr.hab.,prof.u
niv.
Dr. hab., prof.
univ.

10 aprilie 2014,
nr. 1964
22 decembrie
2011,
nr.1462

13 februarie
2014,
nr. 1952

07 iulie 2015,
nr. 2209

11.2.Număr de doctoranzi
În Școala Doctorală ASEM în anul universitar 2017-2018 și-au făcut studiile 93 de studenți
la 10 specialități științifice.
Tabelul 47. 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
7
6
8
20
6
19
14
2
6
93

Cei mai mulți doctoranzi, 21,5% și 20,4% , își fac studiile, respectiv, la specialitățile Economie
şi management în domeniul de activitate și Finanțe.
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2%

6%

5%

8%
7%

15%

9%

20%
22%

6%
Sisteme informatice

Geografie economică și socială

Teorie economică și politici economice

Economie mondială; REI

Economie și management în domeniu

Marketing;logistică

Finanțe

Contabilitate; audit; analiză economică

Cibernetică și informatică economică

Statistică economică

Figura 7. Structura doctoranzilor Școlii Doctorale ASEM după specialități
În cadrul Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative își fac studiile 57 de
doctoranzi:
 14 doctoranzi înmatriculați în anul de studii 2014-2015;
 22 doctoranzi înmatriculați în anul de studii 2015-2016;
 21 doctoranzi înmatriculați în anul de studii 2017-2018.
Tabelul 48. Lista doctoranzilor
N/o
Nume, Prenume
Specialitatea
Forma de
Anii de studii
studii
Admiși în anul de studii 2015-2016
552.01. Drept
F
2015-2018
1. Cebotari Vladimir
constituţional
552.01. Drept
F/R
2015-2019
2. Ciobanu Sergiu
constituţional
552.01. Drept
F
2015-2018
3. Dari Victoria Ivan
constituţional
552.01. Drept
F
2015-2018
4. Druţă Cristina
constituţional
553.01. Drept civil
F/R
2015-2019
5. Savitchi Pavel
553.01. Drept privat.
F/R
2015-2019
6. Grati Olesea
Drept civil
553.04. Drept privat.
F/R
2015-2019
7. Buzu Vasile
Dreptul familiei
554.01. Drept penal.
F
2015-2018
8. Sîrbu-Beşliu Irina
Drept penal şi
execuţional penal
554.01. Drept penal.
F
2015-2018
9. Macovei Vera
Drept penal şi
execuţional penal
554.04. Drept penal.
F/R
2015-2019
10. Talmaci Francisco
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11.

12.

13.

14.

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

21.
22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

Criminalistică,
expertiză judiciară,
investigaţii operative.
Jenunchi Elena
554.01. Drept penal.
F
Drept penal şi
execuţional penal
Eni Ghenadie
54.01. Drept penal.
F/R
Drept penal şi
execuţional penal
Tocari Sofiana
554.01. Drept penal.
F
Drept penal şi
execuţional penal
Ayoub Fouzi
561.01. Teoria,
F/R
metodologia
politologiei; instituţii şi
procese politice
Admiși în anul de studii 2016-2017
Marahovskaia Oxana
551.01. Teoria generală
F
a dreptului
Banari Nicolae
551.01. Teoria generală
F
a dreptului
Cuza Bogdan
551.01. Teoria generală
F/R
a dreptului
Bambuleac Ion
552.01. Drept public.
F
Drept constituţional
Bâcu Igor
552.01. Drept
F
constituţional
Cavcaliuc Gheorghe
552.08. Drept
F/R
internaţional şi
european public.
Didenco Valentina
552.01. Drept
F
constituţional
Kurtskhalia Alexander
552.08. Drept
F/R
internaţional şi
european public.
Lesnic Cristina
552.08.Drept
F/R
internaţional şi
european public.
Nevmerjițchi Ilie
552.02 Drept
F
administrativ
Rotari Oleg
552.08.Drept
F/R
internaţional şi
european public.
Sangiovanni Luciano
552.08. Drept
F
internaţional şi
european public.
Sternioală Oleg
552.08. Drept
F/R
internaţional şi
european public.
Gamureac Alexandru
553.05.Drept muncii și
F
protecției sociale

2015-2018

2015-2019

2015-2018

2015-2019

2016-2019
2016-2019
2016-2020
2016-2019
2016-2019
2016-2020

2016-2019
2016-2020

2016-2020

2016-2019
2016-2020

2016-2019

2016-2020

2016-2019
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29. Muntean Vasilisa
30. Revenco Valentina

2016-2019
2016-2019

31.

2016-2020

32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

553.01. Drept civil
F
553.01. Drept
F
civil
Trifan Violeta
553.01. Drept
F/R
civil
Frumusachi Victor
554.01. Drept penal
F/R
şi execuţional penal
Stavinschi Alexandru
554.01. Drept penal
F
şi execuţional penal
Țâmbală Lilia
554.04. Criminalistică,
F/R
expertiză judiciară,
investigații operative
Abraham Ionela
561.01. Teoria,
F/R
metodologia
politologiei; instituţii şi
procese politice
Abraham Ajay Thomas
561.01. Teoria,
F/R
metodologia
politologiei; instituţii şi
procese politice
Admiși în anul de studii 2017-2018
Stoica Dan-Gheorghe
551.01. Teoria generală
F
a dreptului
551.01. Teoria generală
F/R
Furdui-Cociug Elena
a dreptului
Ternovschi Alexandr
552.01. Drept
F
constituţional
Vaculovschi Ghenadie
552.01. Drept
F
constituţional
552.03. Drept financiar
F
Toma Carolina
(bancar, fiscal, vamal)
Agrici Violeta
552.01. Drept
F/R
constituţional
Bîtcă Gabriela
552.08 Drept
F
internaţional şi
european public.
Moussi Mbappe Charles
552.08 Drept
F
Edmond
internaţional şi
european public.
Micu Sergiu
553.05.Drept muncii și
F
protecției sociale
Andrașoni Diana
553.02. Dreptul
F
afacerilor
Cibotaroș Nina
553.05.Drept muncii și
F/R
protecției sociale
Caraman Nina
553.06. Drept
F
internațional privat.
Tripon T. Ionuț
553.06. Drept
F
internațional privat.
Ciochina Elena
553.01. Drept civil
F
553.01. Drept civil
F/R
Cernei Virgil

2016-2020
2016-2019
2016-2020

2016-2020

2016-2020

2017-2020
2017-2021
2017-2020
2017-2020
2017-2020
2017-2021
2017-2020

2017-2020

2017-2020
2017-2020
2017-2021
2017-2020
2017-2020
2017-2020
2017-2021
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52. Ghimp Iulia
53. Bîtcă Diana

54. Bulgaru Iliescu Dorin

55. Marcu Oana-Roxana
56. Mazilu Cătălin
57. Albu (Curcuță) Adina
Corina

554.01. Drept
penal şi execuţional
penal
554.01. Drept
penal şi execuţional
penal
554.04. Criminalistică,
expertiză judiciară,
investigații operative
554.03. Drept procesual
penal
554.04. Criminalistică,
expertiză judiciară,
investigații operative
554.04. Criminalistică,
expertiză judiciară,
investigații operative

F

2017-2020

F

2017-2020

F/R

2017-2021

F/R

2017-2021

F/R

2017-2021

F/R

2017-2021

11.3. Număr de postdoctoranzi
În Școala Doctorală ASEM în anul universitar 2017-2018 și-au făcut studiile 5
postoctoranzi, după cum urmează :
Tabelul 49. Postodctoranzi ai Școlii Dctorale ASEM
Nr.
d/o
1.
2.

Specialitatea

Nr.
postdoctoranzi

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

1
4

Tabelul Postdoctoranzii, tema, specialitatea, conducător
Nr.
d/o
Numele, prenumele
Tema tezei de doctor habilitat
postdoctorandului

1.

2.

Platon Nicolae

Lozovanu Dinu

Strategii durabile de
management in vederea
dezvoltării turismului intern
și receptor in Republica
Moldova
Particularitățile
etnogeografice și
etnodemografice ale
populației și diasporei
Republicii Moldova

Specialitatea

521.03. Economie
şi management în
domeniul de
activitate

154.01.Geografie
economică şi
socială

Numele,
prenumele
conducatorilor
de
postdoctoranzi,
Gradul
ştiinţific
Cotelnic Ala, dr.
hab., prof.univ.

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

Dezvoltarea afacerilor de
familie competitive în
contextul tendințelor
economice moderne

521.03. Economie
şi management în
domeniul de
activitate

Stratan
Alexandru,
prof.univ.,dr.hab
.

Covaș Lilia

Managementul dezvoltării
durabile a întreprinderilor din
Republica Moldova prin
prisma culturii
organizaționale
Evaluarea managementului
riscurilor proiectelor de
infrastructură în cadrul
parteneriatului public-privat
din Republica Moldova

521.03. Economie
şi management în
domeniul de
activitate

Litvin Aurelia,
prof.univ.,dr.hab
.

521.03. Economie
şi management în
domeniul de
activitate

Paladi Ion,
prof.univ.,dr.hab
.

3.

4.

5.

Călugăreanu
Irina

Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative nu are programe de postodctorat.
11.4. Număr de teze susţinute
În anul de studii 2017-2018 au fost susținute și aprobate de ANACEC 7 teze de doctor în
științe, după cum urmează:
Supravegherea bancară prudențială eficientă în contextul sistemelor financiare prociclice

Autor:

Mărgărint Elena

Specialitatea:

522.01. Finanțe

Conducător de
doctorat:

Angela Secrieru, dr.hab.,prof.univ., ASEM

Teza a fost susţinută pe 3 noiembrie 2017 în CSS
şi aprobată de ANACEC pe 11 mai 2018

Fundamentarea economică a strategiilor de dezvoltare a turismului cultural religios

Autor:

Apetri Niculina

Specialitatea:

08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Conducător de
doctorat:

Elena Turcova, dr.hab.,prof.univ., ASEM

Teza a fost susţinută pe 3 noiembrie 2017 în CSS
şi aprobată de ANACEC pe 11 mai 2018

Managementul motivațional al întreprinderilor mici și mijlocii din UTA Găgăuzia
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Autor:

Musca Snejana

Specialitatea:

521.03. Economie și management în domeniul de activitate

Conducător de
doctorat:

Alexandru Onofrei, dr.hab.,prof.univ, USM

Teza a fost susţinută pe 19 octombrie 2017 în CSS
şi aprobată de ANACEC pe 11 mai 2018

Dezvoltarea antreprenoriatului prin inovații (în baza industriei alimentare din
Regiunea de Dezvoltare Sud)

Autor:

Roșca-Sadurschi Liudmila

Specialitatea:

521.03. Economie și management în domeniul de activitate

Conducător de
doctorat:

Angela Solcan, dr.,conf.univ., ASEM

Teza a fost susţinută pe 8 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de ANACEC pe 11 mai 2018

Gestionarea resurselor financiare ale statului prin sistemul trezorerial

Autor:

Cernit Rodica

Specialitatea:

522.01. Finanțe

Conducător de
doctorat:

Ludmila Cobzari, dr.hab.,prof.univ., ASEM

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de ANACEC pe 11 mai 2018

Rolul instrumentelor fiscale în edificarea economiei de piaţă funcţionale în Republica
Moldova
Autor:

Griciuc Petru

Specialitatea:

522.01. Finanțe

Conducător de
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Nadejda Botnari, dr., conf.univ., ASEM

doctorat:

Teza a fost susţinută pe 5 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de ANACEC pe 11 mai 2018

Perfecționarea sistemului de gestiune financiară în cadrul instituțiilor de învățământ
superior
Autor:

Creciun Ala

Specialitatea:

522.01. Finanțe

Conducător de
doctorat:

Ludmila Cobzari, dr.hab.,prof.univ. ASEM

Teza a fost susţinută pe 2 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de ANACEC pe 11 mai 2018

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.);
Programele și proiectele de cercetare de nivel instituțional, național și internațional
coordonate de ASEM în anul unversitar 2017-2018 sunt indicate în tabelul 50 . Astfel.menționăm
două proiecte internaționale:

Tabelul 50. Programe/proiecte de cercetare
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Nr.
d/o

Proiect de
cercetare

1.

Internațional

2.

Internațional

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)

ERASMUS+

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

Obiective

Termen de
realizare

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

15.10.201614.10.2019

01.09.201531.08.2018
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3.

Program de Stat

4.

Instituțional

-

Securitatea
economică în
contextul integrării
regionale și
europene a
Republicii Moldova

Monitorizarea
competitivității

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

2015-2018

01.01.201731.12.2017
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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.

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

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.

01.01.201731.12.2017
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6.

Instituțional

-

7.

Tehnologic

-

Reconfigurarea
sistemului financiar
din RM prin prisma
criteriilor de
eficiență în
contextul Acordului
de Asociere între
Uniunea Europeană
și Republica
Moldova
Organizarea și
funcționarea
Incubatorului de
Inovare IT4BA

15.817.06.31A

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

01.01.201731.12.2017

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

26.05.201731.12.2017

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
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11.6. Nr. de cercetători integrați în programe/proiecte de cercetare;
În decursul anului universitar 2017-2018, 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 27 cadre didactice au fost implicate în realizarea Proiectelor. (Anexa 21)

11.7.Volumul activităţilor de cercetare (pe facultăţi);
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor.
58 de profesori de la facultate sunt membrii sunt implicate în activitatea profilul științific
Business și Administrarea (coordonator: prof. univ., dr. hab. Ion PALADI).
Programe/proiecte de cercetare
Profesorii facultății participă la realizarea mai multor proiecte de cercetare:
 11.817.08.82A Programul de Stat „Monitorizarea competitivității economice a
Republicii Moldova în context regional și mondial și direcții de ameliorare și dezvoltare
din perspectiva implementării Acordului de asociere cu uniunea europeană” în cadrul
direcției strategice Patrimoniul Național și dezvoltarea societății (2015-2018). Coordonator de
program - prof. univ. Gr. Belostecinic
 Studiu de evaluare a mărcilor participante la concursul ”Marca Comercială a Anului
– 2017”, realizat la comanda Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova de către
Asociația Națională de Marketing
Coordonator de proiecte de cercetare obținut prin competiție națională – dr., conf.univ. Igor
Melnic.
În cadrul proiectelor de inițiativă realizate de departamente:
”Dezvoltarea sistemelor integrate de management și sporirea competitivității
agenților economici” - depart. Management, conducător științific dr., conf. G. Țurcanu;
”Dezvoltarea intensivă a marketingului în întreprinderile comerciale și sfera nonprofit” - depart. Marketing și Logistică , conducător științific dr., conf. O. Savciuc;
”Tendințe de dezvoltare a turismului balnear în Republica Moldova” – depart.
Comerț, Turism și Alimentație Publică, conducător științific prof. univ. E. Turcov;
”Studierea aspectelor metodologie , teoretice și practico-științifice a majorării
nivelului calității, optimizării gamei sortimentale și îmbunătățirii proprietăților
consumiste ale mărfurilor autohtone de larg consum produse și comercializate în
Republica Moldova ” - depart. Comerț, Turism și Alimentație Publică ț, conducător științific
dr., conf. M. Cernavca.
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Proiecte Erasmus +
În anul universitar 2017– 2018 cadrele didactice din cadrul Facultății Business şi Administrarea
Afacerilor au participat la realizarea mai multor proiecte ERASMUS + cu finanțarea Uniunii
Europene:
1. Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students'
Competitiveness and Employability (PLBMD) (Anexa 12)
2. Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the
modernization of higher education in Moldova (ReSTART)
3. Higher education institutions for youth entrepreneurship (HEIFYE) (Nr. proiectlui:
589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE; http://heifye.hduht.edu.ua)
4. Jean Monnet Chair in EU policies towards Innovation, Creativity and
Entrepreneurship (EU2INNO) / Catedra Jean Monnet in Politici ale UE pentru Inovație,
Creativitate și Antreprenoriat (EU2INNO). 574680-EPP-1-2016-1MD-EPPJMO-CHAIR
5. Elevating the internationalisation of higher education in Moldova (ELEVATE)
6. JEANMONNET Centre of Excellence in European Integration- INTEGRA, 565156EPP-1-2015-1-MD-EPPJMO-CoE
7. JEANMONNET Network ”European Union and its neighbourhood.Network for
enhancing EUs actorness in the eastern borderlands –ENACTED, nr. ref. 587848EPP- 1-2017- 1-RO- EPPJMO-Network
Tabelul 51. Informații despre proiectele Erasmus +
Nr. proiectului
Titlul proiectului

561884-EPP-1-2015-1-DK-EPPKA2-CBHE-JP
Introducing Problem BasedLearning in Moldova: Toward Enhancing
Students' Competitiveness and Employability (PLBMD)
Universitatea Aalborg, Danemarca
Aplicant
MD(6) / Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Tehnică
Parteneri
din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae Testemitanu", Universitatea de Stat ”Alecu
Russo” din Bălți, Universitatea de Stat ”B.P. Hașdeu” din Cahul
UE (4): Danemarca, Suedia, Marea Britanie, Germania / PA (5)
2015-2019
Termenul executării
Cadre
didactice Belostecinic Gr., Cotelnic A., Solcan A., Covaş L., Dorogaia I., Stihi L.,
implicate în realizarea Gaugaş T., Țîmbaliuc N., Țurcanu Gh., Zamaru V.
proiectului
Obiectivele specifice  Schimbarea culturii pedagogice existente și abordările care sunt centrate pe
profesor Şi axate pe transmiterea Şi acumularea cunoștințelor de la profesor la
ale proiectului
fiecare student in parte
 Insuflarea unei culturi pedagogice alternative care este centrata pe student
 Îmbunătățirea calităţii metodologiilor de predare și învățare
 Îmbunătățirea programelor de învăţământ superior și curricula respective
 consolidarea relevanței programelor de studiu pentru piaţa forţei de munca
 Consolidarea programelor de studiu pentru grupurile defavorizate din
societate
 Oferirea posibilităţii de mobilitate pentru studenţii de la nivel licenţă și
cadrele didactice din Moldova
Site-ul proiectului
 http://www.pblmd.aau.dk/
Nr. proiectului
585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP
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Titlul proiectului

Reinforce Entrepreneurial and Digital Skills of students and teachers to
enhance the modernization of higher education in Moldova (ReSTART)
Universitatea Politehnică din București
Aplicant
Academia de Studii Economice din Moldova,
Parteneri
Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți și Universitatea de Stat ”B.P.
Hașdeu” din Cahul./
UE (3): România, Bulgaria, Slovacia
The Agence Universitaire de la Francophonie
2015-2018
Termenul executării
Cadre
didactice Covaş L., Dorogaia I., Stihi L., Șavga G., Serduni S., Portarescu S., Negru I.,
implicate în realizarea Țurcanu Gh., Solcan A., Șendrea M.
proiectului
Obiectivele specifice  Evaluarea nevoilor în educația antreprenorială și digitală ale studenților,
profesorilor și întreprinderilor locale de afaceri, cercetare și societate civilă.
ale proiectului
 Modernizarea educației antreprenoriale în cinci universități din Moldova, în
conformitate cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene, prin captarea
așteptărilor pieței locale și valorificarea metodei TIC, a activităților de predare
și învățare combinate.
 Extinderea potențialului educației inovatoare și actualizate, bazate pe
instituționalizarea curriculum-ului antreprenorial din universitățile partenere
din nordul, centrul și sudul țării.
 Folosirea schimburilor transnaționale de cunoștințe și promovarea co-creării
de cunoștințe antreprenoriale pentru a stimula inovația și stimularea pieței
afacerilor locale din partea nordică, centrală și sudică a țării.
http://www.restart-eu.upb.ro/about-us/
Site-ul proiectului
Nr. proiectului
Titlul proiectului

574680-EPP-1-2016-1MD-EPPJMO-CHAIR
Jean Monnet Chair in EU policies towards Innovation, Creativity and
Entrepreneurship (EU2INNO) / Catedra Jean Monnet in Politici ale UE
pentru Inovație, Creativitate și Antreprenoriat (EU2INNO)
Academia de Studii Economice a Moldovei
Aplicant
ASEM
Parteneri
Septembrie 2016 – august 2019
Termenul executării
Cadre
didactice Rodica CRUDU– coordonator
implicate în realizarea Marina POPA - asistent de proiect
proiectului
Obiectivele specifice - Organizarea si livrarea a 3 cursuri cuprinse în curriculum-ul official al
ASEM: Institutii si Politici UE, Politici Economice Europene, Ingrarea
ale proiectului
Economica si Economia UE
- Furnizarea de cursuri de formare inter-universitare în cadrul Școlii de de
iarna Jean Monnet
- Organizarea sesiunii unei conferințe în cadrul conferințe științifice
internaționale ASEM din ultimii doi ani de finanțare
- Organizarea unui workshop în fiecare an, cu scopul de a spori aprofundarea
cunoștințelor privind diferite aspecte ale politicilor UE cu privire la inovare,
creativitate și spirit antreprenorial;
Organizarea unei mese rotunde cu genericul “EU- a space of opportunities and
challeges”
Organizarea "Săptămânii Europene în ASEM"
Elaborarea si publicarea unui suport de curs pentru modulul “Politici
inovaționale ale UE”
Elaborarea si publicarea buletin informativ " Integrarea Europeana și
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Site-ul proiectului

Innovatii"
http://ase.md/ro/eu2inno.html

Nr. proiectului
Titlul proiectului

573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
„Sporirea nivelului de internaționalizare a
învățământului superior din Republica Moldova”/ELEVATE
Academia de Studii Economice a Moldovei
Aplicant
Technical University of Moldova
Parteneri
State Agrarian University of Moldova
Alecu Ruso State University of Balti, Moldova
Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Moldova
Comrat State University , Moldova
The National Council of Rectors of Moldova
The Ministry of Education of the Republic of Moldova
Buckinghamshire New University, United Kingdom
Mykolas Romeris University, Lithuania
University of Maribor, Slovenia
European Policy Development and Research Institute, Slovenia
Maastricht Graduate School of Governance, Netherlands
“Trimetrica” SRL
Termenul executării 2017-2019
Cadre
didactice Sirbu O., Belostecinic Gr., Crudu R., Bragoi D.
implicate
în
realizarea
proiectului
Obiectivele specifice  Dezvoltarea și promovarea legislației naționale care va ridica procesul
ale proiectului
de internaționalizare a învățământului superior și a cercetării
moldovenești.
 Crearea funcției de integrare universitară prin intermediul politicilor
instituționale pentru internaționalizarea educației, cercetării,
mobilității și serviciilor.
 Sporirea capacităților instituționale pentru participarea efectivă la
colaborări internaționale la scară largă.
http://www.elevate-project.md/
Site-ul proiectului
Nr. proiectului
Titlul proiectului

565156-EPP-1-2015-1-MD-EPPJMO-CoE
JEANMONNET Centre of Excellence in European IntegrationINTEGRA
Centre for Studies in European Integration (CSEI) of the Academy of
Aplicant
Economic Studies of Moldova (ASEM)
ASEM
Parteneri
Termenul executării 2015 -2018
Cadre
didactice Sirbu O., Crudu R., Grosu V., Dodu-Gugea L.
implicate
în
realizarea
proiectului
Obiectivele specifice  Îmbogățirea curriculei existente la ASEM în domeniul studiilor
ale proiectului
economice din UE;
 Creșterea cunoștințelor despre grupurile țintă în politicile economice
și comerciale ale UE și ridicarea învățării pe tot parcursul vieții în
Moldova.
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Site-ul proiectului

 Pentru a spori vizibilitatea resurselor științifice și a rezultatelor
obținute în domeniul studiilor de integrare economică europeană.
 Promovarea politicii UE în domeniul inovării și cercetării și
contribuirea la complementaritatea dintre educație-cercetare-inovare
în Moldova.
 Diseminarea informațiilor personalizate despre integrarea economică
europeană către un public mai larg din Moldova.
http://www.integra-jm.md/about-integra/

Nr. proiectului
Titlul proiectului

587848-EPP- 1-2017- 1-RO- EPPJMO-Network
JEANMONNET Network ”European Union and its
neighbourhood.Network for enhancing EUs actorness in the eastern
borderlands –ENACTED
Centre for Studies in European Integration (CSEI) of the Academy of
Aplicant
Economic Studies of Moldova (ASEM)
ASEM
Parteneri
Termenul executării 2017 -2020
Cadre
didactice Sirbu O., Crudu R., Sainsus V., Șișcan Z.
implicate
în
realizarea
proiectului
Obiectivele specifice  Promovarea cooperarii transfrontaliere in Vecinătatea Estică a UE
ale proiectului
 Promovarea excelenței în predarea și cercetarea subiectelor de
integrare europeană și Vecinătatea Estica a Uniunii Europene.
Site-ul proiectului
Nr. proiectului
Titlul proiectului
Licență ”Economie Mondală și relații economice internaționale”
programului
Biroul Europei Centrale și Orientale, AUF, Proiecte de susținere a
/organizaţiei/fondului formărilor francofone
internaţional
Filiera Francofonă ASEM
Aplicant
ASEM
Parteneri
Termenul executării 2016-2018
Costul
total
al 5000 euro
proiectului
Cadre
didactice Miron Dumitru; prof. ASE România, cursul Politicu Comerciale
implicate
în Moderne
Cristian Dodel; prof. Universitatea Jean Monnet de Saint Etienne, curs
realizarea
Geopolitca, studenților Filierei Franceze, Facultății REI
proiectului
Pascal Bonnard; Universitatea Jean Monnet de Saint Etienne, cursul
„Construction et les Institutions de lˈUnion Europénne”
Dumitru Moldovan, prof., membru corespondent, dr. hab.
Benea-Popușoi Elina, conf. univ., dr
Dodu-Gugea Larisa, conf. univ., dr
Obiectivele
 Consolidarea dimensiunii regionale a Universității Jean Monnet,
proiectului
Saint-Etienne, Franța, ASEM București și a cooperării cu Filiera
Francofonă ASEM;
 Schimb de experiență (stagii de perfecționare) a profesorilor din
ASEM în cadrul Universității Jean Monnet, Saint-Etienne, Franța;
 Internaționalizarea învățământului superior prin predarea cursurilor
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Mobilitate a
profesorilor: schimb
de experiență,
cercetare,
Predare

de către profesorii din universitățile partenere ;
 Internaționalizarea învățământului prin semnarea acordurilor de
colaborare. Promovarea cooperării transfrontaliere in Vecinătatea
Estică a UE
 Promovarea excelenței în predarea și cercetarea subiectelor de
integrare europeană și Vecinătatea Estica a Uniunii Europene.
Stagii de perfecționare și stabilirea relațiilor de colaborare
Dumitru Moldovan membru corespondent, dr. hab, profesor;
Stabilirea relațiilor de colaborare – parteneriate, schimb de experiență
Dodu-Gugea, conf. univ., dr.
Miron Dumitru; prof. ASE Bucureşti, România, cursul Politici
Comerciale Moderne
Cristian Dodel; prof. Universitatea Jean Monnet de Saint Etienne,
Franța, cursul Geopolitca, studenților Filierei Francofone, Facultății REI
Pascal Bonnard; Universitatea Jean Monnet de Saint Etienne, Franța,
cursul „Construction et les Institutions de lˈUnion Europénne”
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Tabelul 52.Proiecte în derulare
Numărul de
referinţă
565156-EPP-12015-1-MDEPPJMO-CoE

Titlul proiectului / Acronimul

Obiective stabilite

Jean Monnet Centre for Excellence in
European Economic Integration
(INTEGRA)/

1) De a consolida curriculum existent al ASEM în
domeniul studiilor economice europene. 2) De a ridica
nivelul de cunoştinţe al grupelor ţintă cu privire la
aspectele politicilor economice şi comerciale ale UE şi
de a promova învățământul continuu în Republica
Moldova. 3) De a spori vizibilitatea resurselor și
rezultatelor științifice în domeniul studiilor de
integrare economică europeană. 4) De a promova
politica de cercetare și inovare a UE și de a contribui la
complementaritatea între educație-cercetare-inovare în
Republica Moldova.
În scopul îmbunătățirii calității programelor și
metodologiilor de predare din învățământul superior al
Republicii Moldova, se preconizează:

Jean Monnet Centru de Excelenţă în Studii
de Integrarea Economică Europeană

561884-EPP-12015-1DK-EPPKA2CBHE-JP

Introducing Problem Based Learning in
Moldova: Toward Enhancing Students'
Competitiveness and Employability
"Introducerea invatarii bazate pe probleme
in Moldova: Spre consolidarea
competitivitatii si sanselor de angajare ale
studentilor".

Perioada de
implementare
2015-2018

2015-2018

Elaborarea, testarea și implementarea curriculumului
pentru 6 programe de studii în baza metodologiilor de
predare noi, inclusiv a metodologiei învățării bazate pe
probleme (PBL), învățării bazate pe întrebări (EBL) și
simulări la 6 universități din Moldova;
Instruirea personalului academic și managementului
universitar în domeniul metodologiilor PBL și EBL,
abordării rezultatelor învățării și a practicilor bazate pe
TIC;
Asigurarea implicării părților interesate din sector,
industrie și piața forței de muncă
Exploatarea capacităților noilor metodologii cu privire
la atragerea și menținerea studenților defavorizați din
familii fără studii academice;
Diseminarea rezultatelor proiectului și utilizarea noilor
abordări pedagogice în procesul de modernizare a
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573901-EPP-12016-1-ITEPPKA2CBHE-JP

Licence, Master professionnels pour le
développement, l’administration, la
gestion, la protection des systèmes et
réseaux informatiques dans les entreprises
en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam
(LMPI)
Licență și masterat profesional pentru
dezvoltarea, administrarea, gestiunea şi
protecția sistemelor și rețelelor informatice în
întreprinderile din Moldova, Kazahstan şi
Vietnam

573921-EPP-12016-1-MDEPPKA2CBHE-SP

Elevating the internationalisation of
higher education in Moldova (ELEVATE)
Sporirea nivelului de internaționalizare al
invatamintului superior din republica
Moldova

programelor de studii ulterioare;
Asigurarea durabilității metodologiei PBL pentru
dezvoltarea strategică a universităților și actualizarea
continuă a competențelor personalului;
Cooperarea și coordonarea activităților proiectului cu
proiecte extinse UE / Erasmus+ în Republica Moldova.
Proiectul Erasmus+ LMPI are misiunea de a fortifica
pregătirea de specialişti în securitatea sistemelor și
rețelelor informatice, la ciclul I – licenţă şi la ciclul II –
masterat, în Moldova, Kazahstan şi Vietnam.
În ce priveşte Republica Moldova, proiectul prevede
aşa activităţi ca:
1) Perfecţionarea a 8 profesori în UE (Atena, Grecia);
Profesionalizarea a 20 de cadre didactice în spaţiul
virtual didactic; 2) Elaborarea de cursuri în securitatea
informatică, inclusiv cu acces online; 3) Crearea unui
centru de excelență de resurse şi prestare a serviciilor
în securitatea informatică; 4) Instruirea a cel puțin 180
de studenți în programul de licență şi a 90 de studenţi
în programul de master, începând cu a.u. 2018/2019; 5)
Crearea unui sistem modular de formare pe tot
parcursul vieții în securitatea informatică și instruirea a
50 de profesioniști; 6) Îmbunătăţirea capabilităţilor de
inserţie profesională în câmpul muncii a tinerilor
specialişti în securitatea informatică, etc.
Obiectivul general al prezentului proiect constă în
suportul, modernizarea și internaționalizarea
învățământului superior în Republica Moldova.
Obiectivele specifice sunt: 1) Dezvoltarea şi avansarea
legislaţiei naționale, care va facilita procesul de
Internaționalizare a învățământului superior şi a
studiilor de cercetare din Moldova; 2) Construirea
funcției integratoare universitare prin intermediul unor
politici instituționale cu scopul internaționalizării
educației, cercetării, mobilităţii şi serviciilor; 3)

2016-2019

2016-2019
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574680-EPP-12016-1MDEPPJMOCHAIR

Jean Monnet Chair in EU Policies towards
Innovation, Creativity and
Entrepreneurship (EU2INNO)
Catedra JEAN MONNET in
Politici UE pentru Inovatie, Creativitate si
Antrepronoriat

585784-EPP-12017-1-ATEPPKA2CBHE-JP

Reforming Master Programmes in
Finance in Armenia and Moldova”
(REFINE)
Reformarea Programelor de Master in
Finanțe in Armenia si Moldova

Consolidarea capacităților instituționale de participare
efectivă la colaborări internaționale pe scară largă.
Obiectivul general al proiectului este promovarea și
stimularea excelenței în activitățile de predare,
cercetare și diseminare pe teme legate de integrarea
europeană.
Obiective specifice: 1) Să sprijine stabilitatea anumitor
cursuri existente în programele ASEM prin creșterea
atractivității și adaptabilității la nevoile de formare ale
studenților; 2) De a oferi cursuri / cursuri studenților
din alte departamente (de exemplu, arhitectură,
medicină etc.) pentru a le pregăti mai bine pentru
viitoarea lor activitate profesională; 3) Stimularea
cercetării multidisciplinare în domeniul integrării
europene; 4) Stimularea dezbaterilor publice și
academice privind subiectele de interes din Uniunea
Europeană; 5) Să organizeze activități care vizează
factorii de decizie la nivel local, regional și național,
precum și societatea civilă; 6) A contribui la
încurajarea integrării economice a Moldovei în spațiul
UE, etc.
Obiectivul mai larg al proiectului este de a îmbunătăți
calitatea și relevanța a șase programe existente de
masterat în finanțe în Armenia și Moldova prin
reforme vizate.
Obiective specifice sunt: 1) Reforma a șase curricule
de master MA existente în finanțe, ținând seama de
cele mai recente evoluții internaționale din domeniul
respectiv; 2) Promovarea calității și relevanței
programelor de masterat prin dezvoltarea de materiale
de curs actualizate și noi; 3)Dezvoltarea în continuare a
competențelor și competențelor personalului didactic
prin cursuri de formare în metodologii inovatoare de
predare și subiecte actuale în domeniul finanțelor; 4)
Creșterea alinierii programelor de masterat la cerințele
pieței forței de muncă.

2016-2019

2017-2020
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585620-EPP-12017-1- ELEPPKA2CBHE-JP

Fostering university-enterprise
cooperation in and entrepreneurship of
students via SMART Caffes (SMART)
Promovarea cooperării între universități și
întreprinderi și antreprenoriatului studenților
prin SMART Caffes

585353-EPP-12017-1-ROEPPKA2CBHE-JP

Reinforce entrepreneurial and digital
skills of students and teachers to enhance
the modernization of higher education in
Moldova (RESTART)
Consolidarea competențelor antreprenoriale
și digitale ale studenților și cadrelor didactice
pentru a îmbunătăți modernizarea
învățământului superior din Moldova

599823-EPP-12018-1MDEPPJMOCHAIR

Jean Monnet Chair „EU policies for
protection of the consumer economic
interests”

Obiectivul general al proiectului SMART este de
crește potențialul de angajare a absolvenților și de a
spori inovativitatea companiilor prin promovarea
antreprenoriatului printre studenți, crearea start-upurilor și abordare inovativa în colaborarea dintre
universități și antreprenori.
Obiective specifice: 1) Înființarea, echiparea și
stabilirea relațiilor între Centre creative (Smart Caffes),
care vor oferi suport studenților și cercetătorilor pentru
generarea, creșterea și comercializarea ideilor creative
proprii prin antreprenoriat și/sau inovare în trei țări
partenere; 2) Încurajarea spiritului de întreprinzător și
crearea afacerilor proprii de către studenți; 3)
Introducerea și implementarea inovării ca o nouă
formă de parteneriat în rândul tuturor actorilor cheie
din Triunghiul Cunoașterii în regiune; 4) Revizuirea și
adaptarea cuticulei pentru includerea competențelor
antreprenoriale și învățământul pe bază de probleme.
Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a
extinde beneficiile și a spori impactul curriculumului
antreprenorial asupra studenților și cadrelor științificodidactice prin valorificarea experienței avansate în
domeniu. ASEM urmează modernizeze 4 cursuri și să
elaboreze 2 cursuri noi, fiind organizate și 2 sesiuni de
formare a formatorilor la București și Košice. În cadrul
proiectului vor fi în total antrenați 384 de masteranzi,
75 cadre didactice și personal administrativ, 96
reprezentanți din cadrul întreprinderilor, asociațiilor
profesionale, societății civile și entităților
guvernamentale din Republica Moldova

2017-2020

2017-2020

2018-2021

Catedra Jean Monnet „Politicile UE pentru
protecția intereselor economice ale
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consumatorilor”
597889-EPP-12018-1MD-EPPKA2CBHE-SP

Towards European University Lifelong
Learning Model in Moldova (COMPAS)
Spre un Model European Universitar de
învăţarea continuă

Obiectivul general: De a contribui la integrarea mai
profundă a Republicii Moldova în EHEA prin
integrarea unui model universitar de învățare pe tot
parcursul vieții (ULLL) incluziv și receptiv în
Moldova.
Obiective specifice: 1) Promovarea și consolidarea
culturii LLL în Moldova și construirea unui consens
național al actorilor-cheie cu privire la problemele de
dezvoltare până în noiembrie 2021. 2) Dezvoltarea și
promovarea unui cadru legislativ național și stimularea
schimbărilor de reglementare în domeniul LLL în
Moldova până în noiembrie 2020; 3) Dezvoltarea
funcției de integrare a universității în Moldova prin
dezvoltarea strategiilor integrate de învățare
universitară prin LLL până în noiembrie 2020; 4)
Sporirea capacităților instituționale ale universității în
Republica Moldova pentru implementarea eficientă și
eficientă a reformei învățării la nivel național până în
octombrie 2021.

2018-2021
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În anul universitar 2017-2018, cadrele didactice au publicat 114 de lucrări știinţifice și
metodico-didactice (Anexa 18).
Tabelul 53. Publicaţiile cadrelor didactice ale facultăţii BAA realizate în anul de studii
2017 -2018

Departament

Manuale

Management
Marketing
și
Logistică
Business
International
Comerț, Turism și
Alimentație Publică
Limbi moderne
Total

Monografii

Materiale
Metodico didactice

Articole
ştiinţifice

Teze
ştiinţifice

Total

21

11

32

1

7

8

1

6

13

3

23

1

4

18

12

35

2

4
36

12
61

15

16
114

Manifestări ştiinţifice
Cadrele didactice ale facultăţii sunt implicate în organizarea numeroaselor manifestări
ştiinţifice naţionale sau internaţionale, atât în calitate de reprezentaţi ai corpului academic al
facultăţii/ASEM, cât şi de membri ai unor prestigioase asociaţii sau organizaţii ştiinţifice şi
profesionale.
Pe parcursul anului universitar 2017-2018, cadrele didactice ale Facultăţii Business şi
Administrarea Afacerilor au participat la diverse evenimente naționale și internaționale după
cum urmează:
Tabelul 54. Participarea la congrese, simpozioane,seminare științifice,
mese rotunde a cadrelor didactice
Instituția organizatore, orașul, țara,
data desfășurării
Ateliere de lucru –„ Info Week – Iunie 18-21, 2018,
H2020/2018 „ Seminare practice și zile de ASEM
informare pentru participarea la Programul
Cadru al Uniunii Europene pentru
Cercetare și Inovare – Orizont 2020)”
Public Procurement reform in the light of Iunie
5-6,
2018,
international commitments (round table)
Minsk, Belarus
Spring bootcamp for elf instructors Mai 19, 2018
organized by American Councils Moldova,
Clubului
“Norvegia-ţara
fiordurilor”, Mai 16 – 17, 2018
consacrată Zilei Naţionale a Norvegiei,
organizată în cadrul parteneriatului MoldoNorvegian, BŞ a ASEM.
Tema evenimentului

Participantul/
Autorul comunicării
Saharneanu Liliana
Gaugaş Tatiana

Harcenco Dorina
Apachiţa Svetlana
Hioară Natalia
Apachiţa Svetlana
Grozav Parascovia
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Аспекты развития молодежного
предпринимательства в Украине,
Беларуси, Молдове
Workshop for teachers: „Comunicarea
eficienţă şi prevenirea stării de burnout“.
Facilitated by the trainer Sorin Scutelnic.
American Language Center.
Forumul Internațional „World Blockchain
and Cryptocurency Summit
“World Blockchain and Cryptocurency
Summit” held at the premises of
Economic Studies of Moldova

Mai 15-17, 2018,
Gomeli, Belorusia

Calugareanu I.
Gusuvati A.

Mai 12, 2018

Apachiţa Svetlana

Mai 11, 2018

Şişcan Ecaterina

Mai 11, 2018,
Chişinău

Mesei rotunde « OUI« à l’ Europe!
Dedicată Zilei Europei – 9 mai, 10 mai
2018
Simpozionului ştiinţific Internaţional al
tinerilor cercetători, Ediţia a XVI-a

Mai 10, 2018, BŞ a
ASEM

Vasilachi Serghei
Pîrlog Angela
Diaconu Luminiţa
Hîrbu Stella
Rusu Djulieta

Fostering the Knowledge Triangle in
Moldova” Promovarea triunghiului
cunoasterii in Moldova

Aprilie 26-27, 2018,
ASEM

Seminar de lucru în cadrul UEBAM

Aprilie 23, 2018
MDCS Training
Center, Chișinău
Aprilie 23, 2018

Free Market Road Shou Conference

Aprilie 27-28, 2018,
ASEM

Cernat Veronica
Damaschin Mariana
Pîrlog Angela
Crudu Rodica
Sirbu Olesea
Belostecinic Gr.
Apachiţa Svetlana
Bacinschii Svetlana
Bilaș Liudmila
Bolgari Natalia
Dorogaia Irina
Chiosea Angela
Covas Lilia
Gaugaş Tatiana
Guţul-Gordienco Irina
Habasescu Mariana
Hioară Natalia
Hîrbu Stella
Lobanov N.
Mămăligă Alla
Panainte Lidia
Portarescu Serghei,
Saharneanu Liliana
Solcan Angela
Șavga Ghenadie
Șendrea Mariana
Şişcan Ecaterina
Timbaliuc Natalia
Vasilachi Serghei
Turcov Elena,
Cernavca Mihail
Moldovanu Gheorghe
Vasilachi Serghei
Diaconu Luminiţa
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Scoala de primavara la Timisoara,
Universitatea de Vest din Timisoara
Jean Monnet conference on "Excellence in
EU Studies"
Conferinta Stiintifica Internationala
Contabilitatea si Auditul in conditiile
globalizarii: realitati si perspective de
dezvoltare
Masa Rotundă cu genericul „Asistenţa
tehnică şi financiară a Uniunii Europene în
Republica
Moldova :
realizări
şi
provocări”, organizată în data de în cadrul
proiectului “Jean Monnet Chair in EU
Policies Towards Innnovation, Creativity
and Entrepreneurship
Şcoala de Primăvară Jean Monnet
“Integrarea Europeană şi Economia UE”
(40 ore), organizată în cadrul proiectului
“Jean Monnet Chair in EU Policies
Towards Innnovation, Creativity and
Entrepreneurship”

Aprilie 16 -23, 2018,
Universitatea de Vest
Timișoara, România
April 19-20, 2018,
Moscow, Russia
Aprilie 19-20, 2018,
ASEM

Crudu Rodica
Cotelnic A.

Aprilie 18, 2018,
ASEM, Chișinău

Diaconu Luminiţa

Martie 27-31, 2018,
ASEM, Chișinău

Diaconu Luminiţa
Dorogaia Irina
Gusuvati Aliona
Hîrbu Stella Bilaș
Liudmila
Vasilachi Serghei
Gaugaş Tatiana
Vasilachi Serghei
Diaconu Luminiţa
Bolgari Natalia
Hîrbu Stella
Călugăreanu Irina

Certificate of participation has attended the Martie 24, 2018
Collaborate-Exchange-Inspire
National
Conference
Chișinău
Colaborate - Exchange-Inspire national
conference
BMBWF. Teilnahmebestatigung. Das
Bundesministerium
fur
Bildung,
Wissenschaft und Forschung, dass an den
Osterreichtagen
in
Chisinau,
eine
Fortbildungsveranstaltung
zur
DaFMethodik
und
osterreichischen
Landeskunde, welche vom stattfanden,
teilgenommen hat.
1. Concours des essais “Mon idée pour le
français” ; 2. Mosaïque francophone
(manifestation culturelle). Jeudi, , salle de
lecture „Paul Bran, bat C”.
Luna Internaţionale a Francofoniei
„Mosaïque francophone”
WORKSHOPON THE WTO REVISED
AGREEMENT ON GOVERNMENT
PROCUREMENT (GPA):ACCESSION,
IMPLEMENTATION AND NEW TOOLS
Forumul Naţional Educaţionmal, ediţia a

Bolgari Natalia
Bacinschii Svetlana
Hîrbu Stella
Gusuvati Aliona

Martie 24,2018
Martie 23-24, 2018

Hîrbu Stella
Guţul-Gordienco Irina

Martie 22, 2018

Rusu Djulieta

Martie 22, 2018,
Rusu Djulieta
BŞ a ASEM
Corduneanu Irina
Martie 12-15, 2018, Harcenco Dorina
Geneva, Switzerland

Februarie 03, 2018,

Diaconu Luminiţa
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5-a cu titlul « Evaluarea Cadrelor
Didactice« organizat de A. O META în
colaborare Ministerul Educaţiei, Culturii şi
Cercetării.
Eveniment,
găzduit
de
Biblioteca Municipală, Bogdan Petriceicu
Haşdeu din Chişinău. Prin prezentul, se
acordă 8 ore de dezvoltare profesională
continuă.
Masa rotundă cu genericul ”PIAȚA
AGROALIMENTARĂ: REALITĂȚI ȘI
PERSPECTIVE”,
Teaching training on project based
learning
Şcoala Jean Monnet de Studii Europene
“Managementul Inovaţional în UE” (28
ore), organizată în cadrul proiectului “Jean
Monnet Chair in EU Policies Towards
Innnovation,
Creativity
and
Entrepreneurship”/ EU2INNO
Certificate for on active participation in the
« Do’s and Don’ts
of Business
Corespondence Workshop« delivered via
Facebook Live on January 25th , 2018
Workshopul
profesional
„PLATFORMELE WEB OF SCIENCE &
INCITES. Accelerarea activității de
cercetare
prin
Web
of
Science.
Ameliorarea evaluării activității de
cercetare cu Journal and Highly Cited
Data” –
Conferinţa
Naţională
“Platforme
Educaţionale Online pentru Cadrele
Didactice din Republica Moldova”
Conferinţa
Ştiinţifică
Internaţională
„Paradigme financiar-contabile în viziunea
tinerilor cercetători”
"Info Week – H2020/2017"

Chișinău

Chiosea Angela
Panainte Lidia
Bolgari Natalia
Bacinschii Svetlana
Guţul-Gordienco Irina

Februarie 02, 2018
CCI, Chișinău

Savciuc Oxana

Ianuarie 27,2018

Călugăreanu Irina

Ianuarie 24-26, 2018
Chișinău

Chiosea Angela
Guţul-Gordienco Irina

Ianuarie 25, 2018

Diaconu Luminiţa

Ianuarie 12, 2018.
ASEM, Chișinău

Savciuc Oxana
Șișcan Ecaterina

Decembrie 17, 2017,
Chișinău

Vasilachi Serghei
Diaconu Luminiţa
Hîrbu Stella
Şişcan Ecaterina

Decembrie 15, 2017
ASEM, Chișinău

Decembrie 11-15
2017, ASEM
Conferinţa
Ştiinţifică
naţională
cu Decembrie 8, 2017,
participare inernaţională “Probleme de Universitatea de Stat
filologie : aspecte teoretice şi practice”, Alecu Russo, Bălţi
Ediţia a IV-a, 8 decembrie 2017
Masa rotundă cu genericul ”Dezvoltarea
pieței agroalimentare în condițiile noilor
provocări economice”,
Conferinţa Naţionala pentru Antreprenoriat
Social the International Conference organized by
the American Studies Center in
collaboration with the US Embassy and

Noiembrie 29, 2017

Noiembrie 24, 2017,
Chișinău
Noiembrie 18, 2017,
USM, Chișinău

Gaugaş Tatiana
Diaconu Luminiţa
Panainte Lidia
Bolgari Natalia
Hîrbu Stella
Guţul-Gordienco Irina
Savciuc Oxana

Cernat Veronica
Hioară Natalia
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hosted by the Moldova State University
“Empowerment for Social Justice: Human
Rights and Education”
Conferința
științifică
internațională Noiembrie 17, 2017,
”Качество и безопасность пищевых Universitatea
продуктов
Națională de Tehnologii Alimentare,
Kiev, Ucraina

Cernavca M.,
Cernavca O.,
Calmâș V.
Fedorciucova S.
Tabunscic O.
Panfil I.
Simpoziomul științific didicat Zilei
Noiembrie 9, 2017. Bilaș L.
Mondiale a Calității cu genericul
ASEM
Calmâș V.
”Celebratind Everyday Leadership” , ed. A
Cernavca M.,
5-a
Dorogaia Irina
Fedorciucova S.
Panfil I.
Raischi N.
Serduni Serghei
Solcan A.
Șavga Ghenadie
Șendrea Mariana
Șpac G.,
Tabunscic O.
Timbaliuc Natalia
Țurcanu Gh.
Ustica Veronica
Zamaru Victor
Chisinau Start-up Week
Noiembrie 7, 2017
Habasescu Mariana
Chișinau
Industrii creative: de la idee la business
Noiembrie 1, 2017
Cernat Veronica
AGEPI, Chișinău
Damaschin Mariana
lForumul Educaţional Naţional, ediţia a 4- Octombrie 30, 2017
Hioară Natalia
a cu tema “Evaluarea Cadrelor Didactice”.
Prezentul certificate oferă 12 ore de
dezvoltare profesională continuă.
TEILNAHMEBESTATIGUNG
Octombrie 28-29,
Panainte Lidia
(Adeverinţă de participare) hat an dem 2017
Fortbildungsseminar “Moldawier und
Deutsche – Eine interkulturelle Erkundung
mit dem szenischen Spiel” Chişinău
teilgenommen. Die Veranstaltung umfasste
16 Unterrichtseinheiten. Goethe-Institut.
Masa rotundă: „Vizibilitatea internă și Octombrie 26, 2017.
Şişcan Ecaterina
internațională a conținutului științific Chișinău
digital”
Programului SABIT, finanțat de SUA.
October 21 –
Stihi Liudmila
Tema:Regional Economic Development:
november 9, 2017
SME.
SUA
Conferinţa Internaţională a IMM-urilor Octombrie 6, 2017,
Rusu Djulieta
“Specializarea
inteligentă.
Motorul Radisson Blu
creşterii Economice a regiunilor din RM” Leogrand Convention
Ediţia a X-a,
Center, Chişinău
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Support of SMEs growth and export
capacities, Programme “Aid for Trade” Republic of Moldova.
Atelier de lucru: „Managementul
Proprietații Intelectuale” organizat de
ASEM in parteneriat cu CPI al AȘM și
AGEPI, activitate din cadrul proiectului
Prob - H2020
Conferinţa
ştiinţifică
internaţională
”Competitivitatea şi inovarea în economia
cunoaşterii”

Octombrie 08– 12,
2017, Cehia

Stihi Liudmila

Octombrie, 2017
AGEPI, AȘM,
Chișinău

Zamaru Victor

Septembrie
22-23, Belostecinic, Gr.,
2017,
Chișinău: Apachiţa Svetlana
ASEM
Bilaş L.
Bulican Adrian
Bulican Adrian
Calmâș V.
Cartavih Tatiana
Cernavca M.,
Covas L.
Cristafovici Profira
Diaconu Luminiţa
Fedorciucova S.
Furculiţă Igor
Gaugaş Tatiana
Hîrbu Stella
Livandovschi Roman
Lobanov N.
Maxim Vasile
Mămăligă Alla
Melnic Igor
Mitniţchi Lidia
Moldovanu Gheorghe
Paic Mihai
Panfil I.
Platon N.
Raischi N.
Rusu Djulieta
Rusu Livia
Saharneanu Liliana
Solcan A.
Solomatin Ala
Stihi L.
Șavga Ghenadie
Șendrea Mariana
Şişcan Ecaterina
Șpac G.,
Tabunscic O.
Timbaliuc
Natalia
Savciuc Oxana
Turcov Elena
Țurcanu Gh.
Vasilachi Serghei
Seminar
științific
„Cum Septembrie 20, 2017.
Saharneanu Liliana
elaborezi/redactezi un articol științific ASEM, Chișinău
Covaș Lilia
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relevant pentru reviste cu factor de
impact”, organizat de ASEM în parteneriat
cu
Universitatea
Valahia
din
Târgoviște(România),;
Atelierul de lucru –„ Managementul
proiectelor europene „ Evoluții, tendințe și
factori de influență asupra procesului de
CDI în contextul globalizării și creșterii
competitivității
economice
(ProBH2020)”, organizat de ASEM în
parteneriat
cu
Cerntrul
Proiecte
Internaționale al AȘM și AGEPI
Sesiunea de informare “Technologies
Numériques dans l’enseignement du FLE”,
moderată de către Aliona Coşleţ în cadrul
Conferinţei de Lansare a Proiectului „Anul
Limbilor Europene în RM 2017-2018”
organizat de către Ministerul Educaţiei,
Culturii şi Cercetării în colaborare cu
Ambasada Franţei, Ambasada Germaniei,
Ambasada Italiei, Ambasada Spaniei,
Ambasada SUA şi Academia de inovare şi
Schimbare prin Educaţie
Sesiunea de informare “Elaborarea
Activităţilor Interactive Learning Apps”,
moderată de către Daniela Munca Afteniev
în cadrul Conferinţei de Lansare a
Proiectului „Anul Limbilor Europene în
RM 2017-2018” organizat de către
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării
în colaborare cu Ambasada Franţei,
Ambasada Germaniei, Ambasada Italiei,
Ambasada Spaniei, Ambasada SUA şi
Academia de inovare şi Schimbare prin
Educaţie
Training within the project “English
Language Teachers Career Development
Fair”, organized by Moldova English
Teachers Association in collaboration with
the Ministry of Education, on Event hosted
by “Spiru Haret” lyceum, Chişinău
Sesiunea
de
informare
“Proiecte
collaborative eTwinning pentru profesorii
de limbi străine”, moderată de către
Tatiana Popa, în cadrul Conferinţei de
Lansare a Proiectului „Anul Limbilor
Europene în RM 2017-2018” organizat de
către Ministerul Educaţiei, Culturii şi
Cercetării în colaborare cu Ambasada
Franţei, Ambasada Germaniei, Ambasada
Italiei, Ambasada Spaniei, Ambasada SUA
şi Academia de inovare şi Schimbare prin

Septembrie 18-19,
2017, ASEM,
Chișinău,

Saharneanu Liliana

Septembrie 23, 2017

Rusu Djulieta

Septembrie 23, 2017

Rusu Djulieta

Septembrie 23, 2017.

Diaconu Luminiţa
Hîrbu Stella

Septembrie 23, 2017

Rusu Djulieta
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Educaţie
Conferința
științifică
internațională
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din
perspectiva integrării economice a
Republicii
Moldova
în
circuitul
economic internaţional
WTO/EBRD Regional workshop on
government procurement for central and
Eastern Europe, Central Asian and the
Caucasus countries
Workshop on Technical Cooperation in
Public Procurement
Forumul Naţional Educaţionmal, ediţia a
3-a organizat de Asociaţia META, la data
de.
Tema:
“Adaptarea
cerinţelor
curriculare la eficientizarea dezvoltării
competenţelor în relaţia tripartită: educaţia
formală-non-formală-informală”.
Participarea la acest eveniment oferă 8 ore
de dezvoltare profesională.
Conferinţa
Naţională
“Platforme
Educaţionale Online pentru Cadrele
Didactice din Republica Moldova”
3 sesiuni de formare a evluatorilor
ANACIP
Asistenta in procedurile de export pentru
IMM.
Centrul de Informare si Promovare in
Domeniul Turismului
Expert in atragerea fondurilor
nerambursabile
Metodologia de realizare a activității de
Focus grup

septembrie
2017,
Chișinău

21-22, Raischi N.
UCCM, Calmâș V.
Fedorciucova S.
Panfil I.

Septembrie
19-22, Harcenco Dorina
2017, Tbilisi, Georgia

Septembrie 18, 2018, Harcenco Dorina
Tbilisi, Georgia
Septembrie 9, 2017
Diaconu Luminiţa
Hîrbu Stella

August 19, 2017

Diaconu Luminiţa
Chiosea Angela

Noiembrie 2017,
ANACIP, Chișinău

Șavga Ghenadie
Dorogaia Irin
Covaș Lilia
Stihi Liudmila
Platon Nicolae
Stihi Liudmila
Stihi Liudmila

Facultatea Economie Generală și Drept.
Pe parcursul anului universitar 2017-2018, personalul academic din cadrul facultății
„Economie generală și Drept” a fost implicat la realizarea Proiectelor instituţionale coordonate
de ASEM şi Proiecte internaţionale:
1) FEURAȘ Eugenia – Compartimentele 1-2 din Foaia de parcurs pentru ameliorarea
competitivității R. Moldova: Resursele umane; Accesul la resursele financiare.
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
193

BARBĂNEAGRĂ Oxana – Membru al proiectului Erasmus+ pentru tineri HEIFYE –
”Instituții superioare de învățământ pentru antreprenoriatul tinerilor”, 2017-2019
3) BARBĂNEAGRĂ Oxana – Membru al proiectului Erasmus+, ”Fostering universityenterprise cooperation and entrepreneurship of students via SMART Caffes/SMART”
(dezvoltarea parteneriatelor universitate-întreprinderi și a antreprenoriatului în rândul
studenților prin intermediului cafenelelor SMART), 2017-2020
4) BARBĂNEAGRĂ Oxana – Membru al proiectului Tempus EANET - Entrepreneurial
Alumni Networks, 2014-2017
Multe cercetări au fost realizate prin concursul unor astfel de organizații internaționale ca
PNUD, OIM, IOM etc. În această perioadă de timp, colaboratorii catedrei au participat la
realizarea următoarelor proiecte de cercetare științifică:
Vaculovschi Dorin. Proiect Friedrich Ebert: Servicii de expertiză pe tematica
migrațiune și dezvoltare în cadrul seminarului „Care economy și migrația – impactul asupra
femeilor și tinerilor din Republica Moldova”;
Vaculovschi Dorin. Proiect UNDP: National Consultant to develop e-learning
course on migration – economic and social aspects, expert național
2)

■ Volumul activităţilor de cercetare
Conform Planului de cercetări ştiinţifice, pe parcursul anului 2017-2018, personalul
academic a fost implicat la elaborarea temelor individuale, prin crearea grupurilor de lucru în
cadrul Centrului „Analize şi Politici Economice”:
1) CEREREA AGREGATĂ – FACTOR DETERMINANT AL DEZVOLTĂRII ECONOMIEI
REPUBLICII MOLDOVA. Etapa III: Factorii de influenţă şi instrumentele de stimulare a
cererii de investiţii în economia Republicii Moldova”. Grupul de iniţiativă: dr.,conf.univ.,
TOMȘA Aurelia; lector univ. ȚĂRUȘ Victoria
2) SECURITATEA ECONOMICĂ ȘI INTERESUL NAȚIONAL AL REPUBLICII
MOLDOVA:
ASPECTE
TEORETICO-METODOLOGICE,
FACTORII
DETERMINANȚI ȘI POLITICI POSIBILE DE ASIGURARE. Etapa I: Aspecte teoreticometodologice și factorii determinanți ai securității economice și al interesului național al
Republicii Moldova. Grupul de iniţiativă: dr.,conf.univ. IGNATIUC Diana
Rezultatele studiilor şi cercetărilor efectuate în cadrul proiectelor de cercetare atestă o
relevanţă economică şi socială înaltă, fiind confirmată prin: editarea monografiilor colective;
publicaţiile on-line; elaborarea materialelor pentru cursurile universitare la specialitatea
„Economie Generală”. Publicaţiile ştiinţifice deţin cea mai mare pondere în totalul lucrărilor
editate, având o valoare ştiinţifică şi aplicativă înaltă.
Majoritatea cadrelor didactice din cadrul facultății au participat la Simpozionul Științific
organizat de ASEM din 22 – 23 septembrie 2017, 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.
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Tabelul 55. Participarea la congrese, simpozioane, seminare științifice, mese rotunde a
cadrelor didactice
Nr.

Data

Statutul
(seminar,
conferință, masă
rotundă,
simpozion)
Masa rotundă

1

24 noiembrie,
2017

2.

23
septembrie
2017
21 martie
2018

Lansare de carte

4.

12
septembrie
2017

Masa rotundă

5.

20
septembrie
2017

Seminar
științific

6.

04 octombrie
2017

Forum
Economic

7.

22-23
september
2017

International
forum

8.

06-07
October
2017. Vienna
19 octombrie
2017

3.

9.

10.

11.

12.

Lansare de
monografie

Masă rotundă:

26 octombrie,
2017.
Chişinău:
ASEM
23 noiembrie
2017

Masă rotundă:

30 noiembrie

Forum socio-

Masă rotundă:

Denumirea

Numărul de
participanți

”Rolul științei sociologice în viața socialumană din Republica Moldova”, cu ocazia
aniversării a 85 de ani de la nașterea
profesorului Ovidiu Bădina
Vaculovschi Dorin „Migrație și dezvoltare,
aspecte social-economice”

40

C. Matei, V Sainsus, M. Hachi, Formarea
populatiei R Moldova, studiu istoricodemografic
“Banking sector monitoring Moldova’’.
Organizator: Centrul Analitic Independent
EXPERT-GRUP together with German
Economic Team Moldova
“CUM ELABOREZI/ REDACTEZI UN
ARTICOL ȘTIIȚIFIC RELEVANT PENTRU
REVISTE STIINȚIFICE CU FACTOR DE
IMPACT”, organizat de ASEM în
parteneriat cu Universitatea Valahia din
Târgoviște, România (activitate din cadrul
proiectului bilateral „ Evoluții, tendințe și
factori de influență asupra procesului de
CDI în contextul globalizării și creșterii
competitivității economice” (ProB-H2020),
“Moldovan-Italian
economic
and
investment forum in the framework of
Moldova Business Week 2017 platform”.
Organizator: Guvernul RM. 04 octombrie
2017
JEAN MONNET SESSION “R&D,
INNOVATION
AND
ENTREPRENEURSHIP: GENERATORS
OF SOCIAL VALUE AND ECONOMIC
WEALTH.
13th International Conference on Social
Sciences

21

60

Munteanu
Corneliu

Cara E.
Vaculovschi E.
Barbăneagră O.

Munteanu
Corneliu

Pîşchina T.

Pîşchina T.

Ghidarea în carieră a tinerilor – provocări și
perspective. Forumul profesiilor ”O carieră
de succes acasă”.
„Vizibilitatea internă și internațională a
conținutului științific digital”, organizată
de Institutul de dezvoltare a Societății
Informaționale
ROLUL
ȘI
PERSPECTIVELE
CRIPTOMONEDELOR ÎN ECONOMIA
CONTEMPORANĂ

Barbăneagră O.

5th edition of the Annual Moldovan

Munteanu

Barbăneagră O.
Coban M.
Tomşa A.
Pîşchina T.
Vaculovschi E.
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2017

economic:

13.

08 decembrie
2017

International
forum

14.

15 decembrie
2017

Seminar
științific

15.

14 martie
2018

Masă rotundă:

16.

18 aprilie
2018.

Masă rotundă:

17.

26-27 aprilie
2018.

International
scientific and
practical Forum

18.

4 mai 2018

Masa rotundă

19.

10 mai, 2018

Masa rotundă

20.

28 mai 2018

Seminar
ştiinţific

21

29 mai 2018

Seminar
științific.

22

22-23
septembrie
2017
15-16
septembrie
2017.

Conferinţa
Ştiinţifică
Internaţională
Conferinţa
Ştiinţifică
Internaţională

23.

European Integration Debate Forum.
Organizator: Guvernul RM.
’NATO and the Republic of Moldova: A
Strong
Partnership
for
Security”.
Organizator: Oficiul NATO in RM.
”Smart specialization”, organizat de ASEM
în parteneriat cu Centrul Proiecte
Internaționale al AȘM și Rețeaua Punctelor
Naționale de Contact Orizont 2020,
„STUDII COMPARATE: POLITICI,
REFORME
ȘI
TENDINȚE
COMERCIALE” . Chişinău: ULIM,
ASISTENȚA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ A
UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA
MOLDOVA:
REALIZĂRI
ȘI
PROVOCĂRI”, organizată în cadrul
proiectului „Jean Monnet Chair in EU
Policies Towards Innovation, Creativity and
Entrepreneurship” / EU2INNO. ASEM.
“FOSTERING KNOWLEDGE TRIANGLE
IN MOLDOVA”. -TRIANGLE 2018 - 4th
Edition. Chişinău, ASEM.

Corneliu
Munteanu
Corneliu
Vaculovschi E.
Patraşcu D.
Patraşcu I.
Ţăruş V.
Filip N.

Stratan S.
Balan A.
Coban M.
Munteanu C.
Ţăruş V.
Cimpoieş L.

Tomşa A.,
Pîşchina T.,
Stratan S.,
Coban M.,
Barbăneagră O.,
Bucos T.,
Coşeleva N.,
Vaculovschi E.,
Ţăruş V.,
Cimpoieş L.
,,Criminalitatea economico – financiară de Ţăruş V.
la reţelele teritoriale la reţelele globaleˮ .
Universitatea
« Ştefan
cel
Mare »,
Suceava//Departamentul
Contabilitate,
Audit şi Finanţe// Facultatea de Ştiinţe
economice şi Administrare Publică,
topic ,,Integrated reprting and audit Ţăruş V.
problemsˮ, Departament of Accounting,
Audit and Finance, Faculty of Economics
and Public Administration, ,,Stefan cel
Mareˮ University of Suceava,
„METODOLOGIA
CERCETĂRII: Feuraş E.
ASPECTE
EPISTEMOLOGICE
ŞI Cara E.
PARADIGMATICE”.
ASEM
–
Universitatea
„Valahia”,Târgoviște
(Romănia).
Developpement des partenariats universites Cara E.
– entreprises. Exemple de bonnes pratiques:
IUT Rouen , France. AUF în colaborare cu
UTM, Universite de Rouen, Franța,
Tekwill. Chişinău, UTM
„COMPETITIVITATEA ŞI INOVAREA ÎN Total 40 de
ECONOMIA CUNOAŞTERII”. Chişinău, participanți
ASEM,
„ASIGURAREA
VIABILITĂŢII Bîrcă A.
ECONOMICO-MANAGERIALE PENTRU Filip N.
DEZVOLTAREA
DURABILĂ
A Sorocean O.
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24

1)
2)

3)
4)
5)

03-04
noiembrie
2017

Conferința
științifică
Internațională

ECONOMIEI
REGIONALE
ÎN
CONDIŢIILE INTEGRĂRII ÎN UE”. Bălţi:
Univ. „Al.Russo”
Paradigme moderne ale economiei și
antreprenoriatului inovativ

Coşeleva N.
Balan A.
Bîrcă A.

Consultanţă şi expertiză economică :
FEURAŞ Eugenia – consultanţă la elaborarea a 18 Proiecte de cercetare ştiinţifică a
doctoranzilor ASEM
FEURAŞ Eugenia – elaborarea materialului consultativ: ”Procedura de susținere a tezei de
doctorat de către absolvenții școlilor doctorale din ASEM, înmatriculați începând cu anul
2015”
FEURAŞ Eugenia – elaborarea materialului consultativ: ”Ghid privind elaborarea și
susținerea proiectului de cercetare științifică și a referatelor științifice”
FEURAŞ Eugenia – recenzarea a 5 articole ştiinţifice, în calitate de membru al Colegiului de
redacție al revistei ”Economica”
TOMŞA Aurelia – Consultanţă Ministerului Educaţiei, Direcţia Relaţii Internaţionale şi
Integrare Europeană în implementarea proiectelor şi actelor normative ce ţin de domeniul
migraţiei. Proiectele care au beneficiat de consultanță sunt: proiectul „Consolidarea cadrului
instituţional al Republicii Moldova în domeniul Migraţiei şi dezvoltării”, „Legea privind
integrarea străinilor în Republica Moldova”.

Activitatea personalului academic în calitate de organizator/coordonator al manifestărilor
ştiinţifice
În anul universitar 2017-2018, la acest capitol se înscrie activitatea personalului academic
din cadrul departamentului „Teorie şi Politici Economice”, ce ţine de participarea la organizarea
manifestărilor ştiinţifice în cadrul ASEM şi altor universităţi din R.Moldova.
1. BARBĂNEAGRĂ Oxana – Membrul Comitetului organizatoric la International scientific and
practical Forum “FOSTERING KNOWLEDGE TRIANGLE IN MOLDOVA”. -TRIANGLE
2018 -. 4th Edition. 26-27 aprilie 2018. Chişinău, ASEM
2. BARBĂNEAGRĂ Oxana – Moderator Session XIV: ”ELEVATE WORKSHOP: YOUTH
EMPLOYABILITY” la International scientific and practical Forum “FOSTERING
KNOWLEDGE TRIANGLE IN MOLDOVA”. -TRIANGLE 2018 -. 4th Edition. 26-27 aprilie
2018. Chişinău, ASEM
3. BARBĂNEAGRĂ Oxana – Membrul Comitetului Ştiinţific al Conferinţei Ştiinţifice
Internaţionale Studenţeşti ”PROVOCĂRILE CONTABILITĂŢII ÎN VIZIUNEA TINERILOR
CERCETĂTORI”. Chişinău, ASEM, 17 martie 2017
4. BARBĂNEAGRĂ Oxana – Moderatorul Secţiunii „Economie fundamentală şi aplicată” din
cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „COMPETITIVITATEA ŞI INOVAREA ÎN
ECONOMIA CUNOAŞTERII”. Chişinău, ASEM, 22-23 septembrie 2017
5. BUCOS Tatiana – Membrul Comitetului organizatoric la International scientific and practical
Forum “FOSTERING KNOWLEDGE TRIANGLE IN MOLDOVA”. -TRIANGLE 2018 -. 4th
Edition. 26-27 aprilie 2018. Chişinău, ASEM

197

6. BUCOS Tatiana – Moderator Session X: ” YOUTH ENTREPRENEURSHIP WORKSHOP”
la International scientific and practical Forum “FOSTERING KNOWLEDGE TRIANGLE IN
MOLDOVA”. -TRIANGLE 2018 -. 4th Edition. 26-27 aprilie 2018. Chişinău, ASEM
7. BUCOS Tatiana – Moderatorul Secţiunii „Economie fundamentală şi aplicată” din cadrul
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „COMPETITIVITATEA ŞI INOVAREA ÎN ECONOMIA
CUNOAŞTERII”. Chişinău, ASEM, 22-23 septembrie 2017
8. FEURAŞ Eugenia – Membrul Comitetului organizatoric în cadrul Seminarului ştiinţific
„OPEN SCIENCE” şi Atelierul de lucru „INSTRUMENTELE TIC PENTRU CERCETARE,
ASIGURAREA EVALUĂRII CALITĂȚII ȘI VIZUALIZAREA CONȚINUTULUI ȘTIINȚIFIC
DIGITAL DIN R. MOLDOVA”. Chişinău, ASEM, 26-27 aprilie 2018
9. FILIP Nelea – Membrul Comitetului organizatoric al Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale
„ASIGURAREA VIABILITĂŢII ECONOMICO-MANAGERIALE PENTRU DEZVOLTAREA
DURABILĂ A ECONOMIEI REGIONALE ÎN CONDIȚIILE INTEGRĂRII ÎN UE”,
Universitatea „Al.Russo” din Bălţi, 15-16 septembrie 2017
10. MUNTEANU Corneliu – Moderator şi coordonator al trainingurilor şi seminarelor
organizate în cadrul BNM în cooperare cu Consilierul UE de rang înalt pentru sectorul bancar
(5 manifestări organizate):
 Workshop “On-site inspection of foreign banks subsidiaries”. 09 februarie 2018
 Workshop "Implementation of the annual Supervisory Examination Program
(SEP)". 16 februarie 2018
 Workshop “Responsibilities of the banking supervision department". 11 aprilile
2018
 Seminar de nivel înalt “Banking sector reforms. The transition from Basel I to
Basel III”. 17.05.2018
 Workshop “Assessment of the bank’s internal governance, ICAAP and on banking
supervision using SREP”. 18.05.2018
11. TOMŞA Aurelia – Membrul Comitetului ştiinţific şi Colegiului de redacţie al Conferinţei
Ştiinţifice Internaţionale „COMPETITIVITATEA ŞI INOVAREA ÎN ECONOMIA
CUNOAŞTERII”. Chişinău, ASEM, 22-23 septembrie 2017
12. VACULOVSCHI Elena – Membrul Comitetului organizatoric – Masa rotundă cu genericul
„ROLUL ȘTIINȚEI SOCIOLOGICE ÎN VIAȚA SOCIALĂ CONTEMPORANĂ DIN
REPUBLICA MOLDOVA”. ASEM: catedra „Management social”. 24 noiembrie 2017
13. ŢĂRUŞ Victoria; BALAN Aliona; IGNATIUC Diana; PATRAŞCU Dorina – Moderatori
ai Secţiunilor tematice în cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători, ASEM 2018. Chişinău, ASEM, 27-28 aprilie 2018
Publicațiile cadrelor didactice de la facultate sunt prezente în Anexa 19.
Facultatea Contabilitate
În anul de studii 2017-2018, cadrele didactice s-au implicat activ în inițierea și depunerea de
proiecte de cercetare în calitate de directori și membri:
o ERASMUS+
 Grigoroi Lilia, Universitatea Transilvania din Brașov, România
 Muntean Neli, Universitatea din Bologna, Italia.
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o Pentru organizarea manifestărilor științifice a fost câștigat proiectul
18.00059.06.22F/ MS Conferința Științifică Internațională & quot „Contabilitatea
și Auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare & quot”.
Director proiect: Lazari Liliana.
Membrii proiectului: Grigoroi Lilia, Bajan Maia, Muntean Neli, Mihaila Svetlana,
Bădicu Galina, Chirilov Nelea, Erhan Lica, Hlaciuc Elena, Grosu Veronica, Covaliov-Rusu
Georgeta, Condrațchi Liliana, Masko Ludmila, Kuzina Ruslana.

Tabelul 56. Proeiecte de cercetare depuse spre competiție
Proiectele de cercetare internaționale depuse
Lilia Grigoroi
System of education Management education of the higher Education
Liliana Lazari
Instituions Funding in term of extension of their authonomy
Grigore Belostecinic
SEMINEIFA
Ala Cotelnic
Inițiere de proiect Ersmus + Jean Monnet 2017
Lapițkaia Ludmila
 Valorificarea activităților de cercetare și indicatori de performanță
Sinteza publicațiilor ştiinţifice în perioada 2017-2018 se prezintă în tabelul 57.
Tabelul 57. Statistica publicațiilor științifice în anul de studii 2017-2018
Publicații
Publicaţii la nivel internaţional, din care:
Cărţi de specialitate publicate în străinătate la edituri de prestigiu şi recunoscute
de comunitatea academică
1) Controlul de gestiune în optimizarea performanșei entității. Monografie.
Autor: Bîrcă A.
Cărţi de specialitate publicate în străinătate, în calitate de coautor, la edituri de
prestigiu sau recunoscute de comunitatea academică
1) Проблемные аспекти та перспективи розвитку облiку, контролю,
аналiзу i оподаткування суб’ектiв господарування в умовах
глобалiзацii економiки. Capitol monografie colectivă.
Autor: Țurcanu V.
Articole în alte reviste ştiinţifice editate în străinătate
Lucrări publicate în străinătate, în volumele unor conferinţe internaţionale
Publicaţii la nivel naţional, din care:
Coordonator la cărţi de specialitate (monografii) publicate în ţară la edituri de
prestigiu şi recunoscute de comunitatea academică
1) Contabilitatea și controlul de gestiune în entitățile producătoare de mobile.
Monografie. Autori: Bajan M., Bajerean E.
Cărţi de specialitate publicate în ţară, în calitate de coautor, la edituri de prestigiu
şi recunoscute de comunitatea academică
1) Financial analisys
Note de curs. Autori: Țiriulnicova N., Muntean N.
Articole publicate în reviste de categoria B
Articole în culegeri
Lucrări publicate în ţară, în volumele unor conferinţe internaţionale

Numărul de
publicații
26

1

1
7
16
108

1

1
6
43
57
199

TOTAL PUBLICAŢII

160

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 ale facultății au fost implicate în diferite
activități științifice.
În cadrul facultăţii Finanţe, pe parcursul anului universitar 2017-2018 au fost derulate
următoarele 6 programe/proiecte de cercetare:
Tabelul 58. Proiecte instituționale de cercetare
1.
Denumire

Termenul executării
Instituție
Conducător
Executor

Proiect instituțional de cercetare
Proiect instituțional din sfera științei și inovării, obținut prin
competiție (etapa 2016-2017) „Elaborarea instrumentarului de
măsurare a stabilității financiare a statului”
2015-2018
Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei de Științe
din Moldova și Ministerul Economiei
Dr. hab. prof univ. Alexandru Stratan
Dr. hab. prof univ. Natalia Băncilă (executor asociat în realizarea
proiectului de cercetare)

Tabelul 59. Proiecte din cadrul Programului de stat (1)
1.
Cifru
Denumire

Termenul
executării
Catedra
Conducător
Executorii

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 patra (2018)
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
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Obiectivele
generale

Rezumatul
rezultatelor
ştiinţifice

Impactul
ştiinţific,
economic
şi social

„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 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;
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 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.
Tabelul 60. Proiecte internaționale (2)
1.

Denumirea
proiectului

Proiectul ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education
„Reforming Masters programme in Finance in Armenia and Moldova”
(REFINE) nr. 585784-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP2017

Tema proiectului

Reforming Masters programme in Finance in Armenia and Moldova

Durata

15.10.2017-14.10.2020

Bugetul total
Cifrul

585784-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP2017

Manager de Proiect

Guțu Corneliu

Executori

Casian Angela, Cobzari Ludmila, Belobrov Angela, Gumovschi Ana,
Vostricov Denis
Reformarea conținutului și metodologiilor/ abordărilor pedagogice a
programelor de studii în domeniul de specializare „Finanțe” în Armenia
și Republica Moldova. În plus, proiectul țintește alinierea programelor de
studii la cerințele pieței muncii, pentru a oferi economiilor armene și
moldovenești absolvenți cu înaltă calificare în finanțe.
specifice
1) Reformarea a șase curriculum-uri MA existente în finanțe, în
corespundere cu cele mai recente evoluții internaționale în domeniu
(reforma până în 10/2018, începutul punerii în aplicare în 09/2019);
2) Promovarea calității și relevanței programelor de masterat prin
dezvoltarea de materiale de curs actualizate și noi (în două valuri, până în
07/2019 și 07/2020);
3) Dezvoltarea în continuare a competențelor și abilităților cadrelor
didactice prin cursuri de formare în metodologii inovatoare de predare și
subiecte actuale în finanțe (până în 07/2019);
4) Sporirea alinierii programelor de masterat la cerințele pieței
muncii.

Obiectivul
proiectului/ Abstract

Obiectivele
sunt:

2.

Denumirea
proiectului

Tema proiectului

Technical Assistance to Improve Public Finance Policy and Public
Financial Management in Moldova
Technical Assistance to Improve Public Finance Policy and Public
Financial Management in Moldova
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noiembrie 2015 – noiembrie 2018

Durata
Bugetul total

Cifrul proiectului: EuropeAid/136587/DH/SER/MD

Cifrul
Manager de Proiect

M. Ciubotaru, prof.univ.inter., dr.hab., catedra ”Finanţe şi Asigurări”

Executori

Sporirea guvernării în Moldova prin îmbunătățirea managementului
finanțelor publice, fortificarea proceselor de contabilitate și gestionarea
mai bună a rezultatelor
specifice
Competențele executorului: acordarea asistenței funcționarilor
publici din cadrul Ministerului Finanțelor în modificarea și completarea
Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 20132020, 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.

Obiectivul
proiectului/ Abstract
Obiectivele
sunt:

În anul universitar în proiecte de cercetare obținute prin concurs național au fost integrate 3
cadrele didactice titulare a facultății (Secrieru A., Lopotenco V., Gorobeț I.).
Adițional la proiectele obținute prin concurs, toate cadrele didactice titulare ale
departamentelor de profil sunt implicare în implementarea proiectelor de cercetare nefinanțate.
Temele de cercetare în care au fost implicate cadrele didactice din cadrul facultăţii
Finanţe:
Tabelul 61. Temele de cercetare (de inițiativă) realizate în anul universitar 2017-2018
Catedra
Finanţe şi
asigurări

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

Perioada
2016-2018

Investiții şi
Dezvoltarea serviciilor financiare în contextul
2017-2018
Activitate
politicilor comunitare (coordonator prof. univ., dr.hab.
Bancară
A.Secrieru)
Activitățile de cercetare s-au materializat în peste 50 articole publicate lucrările
conferințelor și peste 30 articole publicate în culegeri internaționale (conform anexelor 3-6).
Pe parcursul anului universitar 2017-2018, de către colaboratorii facultăţii „Finanţe” au
fost publicate 79 lucrări metodico-didactice şi ştiinţifice (tab. 62).
Tabelul 62. Lucrările metodico-didactice şi ştiinţifice publicate de cadrele didactice
din cadrul facultății Finanțe
Departamentul Manuale

Monografii

Articole
științifice

Teze
științifice

Finanțe și

1

16

14

2

Materiale
metodicodidactice
0

Total

33
203

Asigurări
Investiții și
Activitate
Bancară

0

1

12

31

2

46

Inclusiv fosta
catedră Bănci și
Activitate Banca
Inclusiv fosta
catedră Investiții
și Piețe de Capital

0

0

1

20

1

22

0

1

11

11

1

24

Total

2

2

28

45

2

79

În perioda de referință cadrele didactictice din cadrul facultății au obținut două certificate
de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe:
Tabelul 63. Lista certificate de înregistrare a obiectelor dreptului de autor
obținute de titularii facultății Finanțe în anul universitar 2017-2018
Certificate de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe
1. Cobzari Ludmila
Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și
drepturilor conexe, seria OȘ Nr.5766 din 28.11.2017
eliberat de Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală
2. Cobzari Ludmila
Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și
drepturilor conexe, seria OȘ Nr.5767 din 28.11.2017
eliberat de Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală

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.
Cadrele didactice s-au manifestat activ, în perioada analizată, prin participarea la
conferinţe şi simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale (conform anexelor).

Facultatea TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ
Unii indicatori privind activităţile de cercetare-inovare sunt prezentate în tabelul 64.
Au fost efectuate cercetări ştiinţifice în cadrul a 13 teme de cercetare, conform Planului de
cercetări ştiinţifice al ASEM, cu și fără finanţare. Spre exemplu, în afara procesului didactic şi de
cercetare ştiinţifică, profesorii catedrei CIE au participat în proiecte de cercetare în cadrul
Institutului Dezvoltării Societăţii Informaţionale (prof.univ. Ion Bolun) şi Institutului de
Cercetări Economice (dr. Zinovia Toacă).
Tabelul 64. Unii indicatori privind activităţile de cercetare-inovare la facultate
Informatică și
Econometrie şi
managementul
Statistică
Indicator
Total
Informației
Economică
Nr. conducători de doctorat
3
3
6
204

Nr.doctoranzi
Nr. de teze de doctor susținute
Nr.programe/proiecte de
cercetare
Nr. cărţi
Volum activităţi Nr. articole
cercetare
Nr. alte
publicaţii
Manifestări
naţionale
ştiinţifice
internaţionale
organizate

8
-

5
4

13
12

2
19
-

9
36
-

-

2

2

2

-

2

8
7
17
-

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 scopurim cum ar fi:
 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 17,
care reflectă informația conform tabelului 13 din Structura recomandată a Raportului cu anexele
respectiv, în anul de studii 2017-2018 cercetătorii din ASEM au publicat 2 monografii în
străinătate , 3 Capitole in monografii și rapoarte la invitație în culegerile de lucrări la conferințele
internaționale, 51 articole în reviste internaționale, 128 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, 34 articole în Reviste științifice de
categoria A sau B, 134 articole în Reviste de categoria C sau în alte reviste, 103 de articole
publicate în alte culegeri.
Impactul socio-economic al cercetărilor științifice Manuale pentru învățămîntul universitar și
preuniversitar se rezumă la 5 manuale pentru învățământul universitar publicate în perioada
analizată, 33 lucrări metodice, note de curs, 1 articol de popularizare a științri. Au fost
organizate 33 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.
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În anul universitar 2017-2018 în cadrul facultății au fost organizate mai multe manifestări
științifice atât cu participarea profesorilor, cât şi a studenţilor.
Tabelul 65. Manifestări științifice organizate pe parcursul anului universitar 2017-2018
Numărul
de
participanţi

Nr.

Data

Statutul)

Denumirea

1.

Septembrie
22-23,
2017

Conferinţa
ştiinţifică
internaţională

Competitivitatea şi inovarea în economia
cunoaşterii
Secţiunea: Abordări inovative şi noi
tendinţe în domeniul business şi 55
administrare.
Moderator
secţiunea:
SERDUNI
SERGIU, dr., conf. univ.,
Secretar
responsabil:
Ecaterina
ŞIŞCAN,lect. univ.
Responsabil de secţiune: GROSU
Carolina, dr.
Sectiunea: Jean Monnet“C&D, Inovații și
Antreprenoriat: generator de valoare 30
socială și creștere economică”
Moderator secţiunea: CHISCA Maria,
lector univ.,
Secretar responsabil: Augustin Ignatov.
Responsabil de secţiune: CRUDU Rodica,
dr.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Septembrie
27, 2017
Noiembrie
2, 2017
Noiembrie
9, 2017
Martie 23,
2018
Aprilie 18,
2018
Aprilie 19,
2018

8.
Aprilie 2627, 2018
9.

Aprilie 27
– 28, 2018

Masă rotondă

Masă rotundă consacrată Zilei Mondiale a
turismului
Masa rotundă
Tinerii – sursa de creativitate și inovații în
Europa
Simpozionul
”Celebratind Everyday Leadership”,
științific
Simpozionul științific dedicat Zilei
Mondiale a Calității ed. a 5-a. (Anexa 13)
Seminar științific Tendințe în dezvoltare a turismului
balnear
Masa rotundă
Asistența tehnică și financiara a UE în
Moldova
Masă rotundă
Posibilități de dezvoltare și implementare
a marketingului on-line pe piața
Republicii Moldova
International
“FOSTERINGKNOWLEDGETRIANGLE
Scientific
and IN MOLDOVA” /TRIANGLE 2018, 4
Practical Forum thedition
Simpozionului
ştiinţific
Internaţional

Simpozionului ştiinţific Internaţional al
tinerilor cercetători, Ediţia a XVI-a
(6 secțiuni)

20
39
27

14
64
15

200

97

206

10.

Mai 11,
2018

International
summit

World Blockchain and Cryptocurrency 170
Summit

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 15).

Simpozion ştiinţific dedicată
ZILEI
MONDIALE
CALITĂŢII,

A

25 noiembrie 2016

Facultatea Contabilitate
Manifestări științifice organizate - 4 (la nivel internațional - 3 și național - 1)
 Manifestări științifice organizate - 5 (la nivel internațional - 4 și național - 1)
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1. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească „Provocările contabilităţii în viziunea
tinerilor cercetători", din 22.11.17, departamentul „Contabilitate, Audit și analiză
economică”, ASEM în parteneriat cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava,
România și Universitatea de Stat din Poloțk, Belorus.

2. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească „Provocările contabilităţii în viziunea
tinerilor cercetători", din 15.03.18, departamentul/facultatea „Contabilitate, Audit și
analiză economică”, ASEM în parteneriat cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava,
România; Universitatea de Vest din Timișoara, România și Universitatea Națională de
Economie din Odesa, Ukraina.
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3. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ,,Contabilitatea și auditul în condițiile globalizării:
relaități și perspective de dezvoltare”, din 19-20.04.18, departamentul „Contabilitate,
Audit și analiză economică” ASEM în parteneriat cu Asociaţia profesională ACAP,
ACCA şi KPMG Moldova dedicată Zilei profesionale a contabilului.
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4. Concurs Internațional Studențesc ,,Profesia contabilă – o carieră de succes”, din
17.05.2018, ASEM în parteneriat cu Departamentul „Contabilitate, audit și finanțe” din
cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, România.
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5. Masa rotundă “Delictele financiare – pericol pentru securitatea economică a ţării” din
24.11.2017, dintre catedrele Contabilitate și Analiză Economică, Finanțe și asigurări și
Drept public în parteneriat cu Comisariatul de poliție muncipiul Chișinău.

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.
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Tabelul 66. Manifestări ştiinţifice organizate la nivel naţional şi internaţional în cadrul
facultății Finanțe în anul universitar 2017-2018
№
Nume,
Perioada,
Denumirea
Participanţi (nr.,
prenume
locul
manifestării
instituţii)
desfăşurării
ştiinţifice
1. Vostricov
Denis,
conf.univ, dr.

2. Belobrov
Angela,
conf.univ, dr.

ASEM,
Chişinău,
6 Octombrie
2017
ASEM,
Chişinău,
23 noiembrie
2017

Lecția publică„
Crimele și delictele
economice – pericol
pentru securitatea
economică a țării”
Masa rotundă
„Rolul și
perspectivele
criptomonedelor în
economia
contemporană”
Vorbitor: ИОСУБ
Вадим, Минск,
Беларусь, эксперт
по финансовым
рынкам, аналитик
компании Альпари

3. Botnari
Nadejda,
prof.univ.,
dr.

ASEM,
Chişinău,
24 noiembrie
2017

Vostricov
Denis,
conf.univ, dr.

4. Petroia
Andrei,
conf.univ, dr.

5. Belobrov
Angela,
conf.univ, dr.

ASEM,
Chişinău,
02 februarie
2018

ASEM,
Chişinău,
08 februarie
2018

40, studenţii și
masteranzi ASEM

30 cadrele didactice
din cadrul catedrelor
„Bănci și activitate
bancară”, „Investiții și
Piețe de Capital”,
„Matematică și
Statistică economică”,
„Relații Economice
Internaționale” și
„Teorie și politici
economice”.
50 studenţi ai ASEM

Masa rotunda
„Delictele
financiare – pericol
pentru securitatea
economică a ţării”

25 cadre didactice din
ASEM (catedra
„Finanţe şi Asigurări”,
catedra
„Contabilitate”,
catedra „Drept
public”),
reprezentanţii
structurilor de
urmărire penală, SFS,
ONG, IMM

Lecţia deschisă
"Supporting Sound
Macro-Fiscal
Policies: World
Bank Approach"
dusă de Anna
Akhalkatsi, Director
al Oficiului Băncii
Mondiale în
Moldova

50 studenţi ai ASEM

Masa rotundă „Teza
de finalizare a
studiilor: calitate și
originalitate” la data
de 08 februarie

25 cadre didactice din
cadrul
Departamentelor
„Investiții și activitate
bancară” și
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6. Petroia
Andrei,
conf.univ, dr.

ASEM,
Chişinău,
02 aprilie
2018

Masa rotundă cu
Rania Anderson
(SUA), expert în
avansarea
profesională a
femeilor

„Matematică și
Statistică economică”,
Biblioteca Științifică a
ASEM
60, studenţii ASEM

Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică.
În anul 2017-2018 au fost organizate 2 teleconferinţe cu participarea majoritară a tinerilor
cercetători „Securitatea informaţională 2018” și “Crearea Societăţii Conştiinţei 2018”
(moderatori - prof. univ. D.Todoroi, prof. univ. S.Ohrimenco). La aceste teleconferinţe au
participat cercetători din ASEM şi din alte instituţii din Republica Moldova, România, SUA
,Bulgaria şi Ucraina.
De asemenea în cadrul Facultății au fost organizate 2 mese rotunde la nivel instituţional și
internațional:
Masa rotundă „Rolul şi perspectivele criptomonedelor în economia contemporană”, 23
noiembrie 2017, cu participarea catedrei „Bănci şi Activitate Bancară”, ASEM și masa rotundă
„Teza de finalizare a studiilor: calitate şi originalitate”, 8 februarie 2018, ASEM,
departamentele „Investiţii şi activitate bancară”, „Econometrie şi statistică economică”,
Biblioteca Ştiinţifică ASEM, raport prof. univ., dr.Ion Pârțachi.
12. RELAŢII INTERNAŢIONALE
12.1.Forme de colaborare internaţională
1. Colaborare interuniversitară
2. Programe de mobilitate
3. Studenţi străini
12.2.Acorduri interuniversitare
1. La momentul actual ASEM este partener în cadrul a 93 de acorduri de colaborare cu
universităţi, instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale după cum este prezentat în tabelul
de mai jos:
Tabelul 67. Acorduri de colaborare între ASEM
și alte instituții de învățământ din străinătate
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ROMÂNIA
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Universitatea Andrei Şaguna din Constanţa
Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş
Universitatea „Ovidius” din Constanţa

08-04-2013 -nelimitat
07.04.2000 - nelimitat
17-04-2013 - nelimitat
14.06.2005 - nelimitat
28.07.2006 - nespecificat
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

II.
21.
22.
23.

1.
2.
3.

III.
24.
25.
IV.
26.
27.
28.
V.
29.
30.
31.
32.
33.

1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

34.
35.

6.
7.

36.

8.

37.

9.

38.

10.

39.

11.

40.
41.
42.
VI.
43.

12.
13.
14.
1.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea
„Ovidius” din Constanţa
Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi
Universitatea de Nord Baia Mare
Universitatea din Oradea
Universitatea Babeș – Bolyai
Institutul de Control Intern din București
Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău
Universitatea Transilvania din Brașov, România
Universitatea din Craiova
Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava
Universitatea „Valahia” din Târgoviște
Universitatea de Vest din Timişoara
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
RUSIA
Российский Государственный Торговоэкономический Университет (Воронеж)
Universitatea TISBI
Санкт-Петербуржский государственный торговоэкономический университет
LETONIA
Şcoala Economică din Stockholm or.Riga
Information Systems Management Institute, Riga
BELARUS
Белорусский Экономический Университет
Полоцкий государственный университет
Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации
UCRAINA
Донецкий Национальный Университет
Национальный университет Водного Хозяйства
Одесский Институт Предпринимательства и Права
Universitatea Naționala “Iurii Fedkovici”, Cernăuți
Национальный Горный Университет
(Днепропетровск)
Житомирский государственный технологический
университет
Университет Экономики и Права «КРОК»- Киев
Приазовский Государственный Технический
Университет
Государственный Университет телекоммуникаций
(Kiev)
Черновицкий Торгово-Экономический Институт
Киевского Нац. Торгово-Экономического
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
Ternopil National Economic University
FRANŢA
Universitatea Pierre Mendes France de Grenoble

30-09-2008-nespecificat
25-06-2014 – nelimitat
28–09-2007 - nespecificat
nespecificat
01-08-2014 – nelimitat
05-01-2015 – nelimitat
25-02-2015 - nelimitat
28-07-2015- nelimitat
12.11.2015- nelimitat
02.11.2015-02.11.2020
09.02.2016 – 09.02.2021
01.11.2016 – 01.11.2021
05.10.2017 – nelimitat
19.02.2018 – 19.02.2021
29.09.2008 – 29.09.2018
07.12.2012- 07.12.2022
12-09-2013 – 12-09-2023
27.04.2007 – nelimitat
24.02.2014 – nelimitat
08.04.2014 – 08.04.2019
10.04.2012– nelimitat
03.11.201425.03.2016 – nelimitat
23.01.13 – nelimitat
14.05.2002 - nelimitat
16.05.2013-16.05.2023
01.07.2008 – nelimitat
17.12.2008 – 17.12.2018
19.06.2009 – 19.06.2022
25.02.2010 - nelimitat
16.04.2014 – nelimitat
30-04-2014 – nelimitat
20-11-2015 – 20-11-2020
14-12-2015 – 14-12-2021
01.03.2017 – nelimitat
01.12.2017 – 01.12.2022
21.03.2000 – nelimitat
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44.
45.
46.
47.
VII.
48.
49.
VIII.
50.
IX.
51.
X.
52.
53.
XI.
54.
XIII.
55.
56.
XIV.
57.
XV.
58.
59.
XVI
60.
61.
XVII.
63.
XVIII.
64.

2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
2.
1.

1.
2.
1.

1.
1.

XIX
65.

1.

XX
66.
XXI
67.
68
XXII
69.
XXIII
70
XXIV
71
72.

1.
1.
2.
1

1.
2.

Universitatea Paris-Dauphine
Universitatea Jean Moulin or.Leon; AUF
Universitatea Rennes-2 - Haute Bretaghe
Universitatea Montpellier
POLONIA
Academia Economică Krakovia
Universitatea Dabrowa Gornicza
BULGARIA
Academia Economiei Naţionale “D.A.Tenov”
TURCIA
Universitatea Hacettepe
ITALIA
Universitatea Degli Studi, Palermo
Universitatea din Sannio
SERBIA
Institutul de Economie Agricolă, Belgrad
CHINA
Lanzhou University
Huanggang Normal University
CEHIA
Institutul de cercetari Stiintifice in domeniul Geodeziei,
Topografiei si cartografiei
GRECIA
Serres Institute of Tehnologie
Universitatea Piraeus
SUA
Keiser University, Florida
Virginia State University
MACEDONIA
Universitatea Stiinte Informatice si Tehnologii
ELVEȚIA
University of Applied Sciences and Arts Northwestern
Switzerland
NORVEGIA
Molde University College-Specialized University in
Logistics
SPANIA
Academia Regală de Economie și Finanțe
LITUANIA
European Humanities University
Mikolas Romeris University
SLOVENIA
International School of Social and Business Studies
SUEDIA
Karlstad Business School, Karstad University
AZERBAIDJAN
Baku Engineering University (BEU)
Azerbaijan State University of Economics
Acorduri de colaborare între ASEM şi

25.03.2008 – nelimitat
29.07.2007 – nelimitat
11.02.2008 – nelimitat
04.10.2016 – 04.10.2021
03.03.2006 – 05-04-2017
15-02-2017 – nelimitat
21.05.2009 – nelimitat
03.06.2005 – nelimitat
29.04.2005 - nelimitat
14.05.2015 – 14.05.2016
09.10.2007 – nelimitat
22.03.2010 – nelimitat
27.03.2013 – nelimitat

27.09.2011- 27.09.2021
17.01.2012 – 17.01.2017
04-03-15
17.05.2014 – 17.05. 2019
19.10.2017 – 19.10.2022
17.06.2015 – nelimitat
05.12.2015 – 05.12.2020
28.06.2016 – nelimitat
23.09.2016 – 23.09.2021
24.10.2017 – 24.10.2022
14.02.2018 – 14.02.2023
15.05.2018 – nelimitat
12.04.2016 – 12.04.2021
10.05.2018 – 10.05.2023
07.06.2018

alte instituţii de învăţămînt din Republica Moldova
XXV
73.

UNIVERSITATI DIN RM
1.

Universitatea Slavonă

2008
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74.
75
76.
77.
78.
79.
80.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Universitatea de stat „B P Hajdeu” din Cahul
Universitatea Real-Umanistica Cahul
Institutul pentru Dezvoltatre şi Iniţiative Sociale (IDIS)
Viitorul
Institutul Naţion al de Economie şi Informaţie
Institutul Muncii al Confederaţiei Sindicatelor
Institutul de Relatii Internationale din Moldova
Institutul Național de Cercetări

14.02.2007 14.02.2017
2002 – nespecificat
11.10.2004 – nelimitat
2003
08.05.2012 – nedeterminat
27.02.2017 – nelimitat

În prezent Academia de Studii Economice a Moldovei are încheiate 80 acorduri de
colaborare interuniversitare, dintre care 72 de acorduri internaţionale, cu instituţii din 24 state.
Pe parcursul anului universitar 2017-2018 au fost încheiate sau prelungite acorduri cu
următoarele universităţi:
 Universitatea de Vest din Timişoara, România
 European Humanities University, Vilnius, Lituania
 Virginia State University, SUA
 Ternopil National Economic University, Ucraina
 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, România
 Mikolas Romeris University, Vilnius, Lituania
 International School of Social and Business Studies, Slovenia
 Baku Engineering University (BEU), Azerbaidjan
 Azerbaijan State University of Economics
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 şi au contribuit la
stabilirea unor relaţii reciproc avantajoase între parteneri.

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.
Programul ERASMUS+ este 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, studenţii ASEM au avut posibilitatea de a participa la concursul
de burse pentru mobilitatea de credite cu următoarele universități:
1. Universite Bretagne Sud, Franța
2. Alma Mater di Bologna, Italia
3. Universitatea din Granada, Spania
4. Universitatea economica Tsenov din Svishtov, Bulgaria
5. V. Alecsandri din Bacău, România
6. ASE București, România
7. European Humanities University, Vilnius, Lithuania
8. Al.I .Cuza din Iași, România
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Detalii cu privire la beneficiarii acestor proiecte sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Tabelul 68. Studenții care au beneficiat de mobilitate de la ASEM în cadrul programului
Erasmus+
Nr. Nume, prenume

Nivelul
de studii

1.

Maria Pulucciu

Licență

2.

Grigore
Barbăneagră
Valeria Coteț

Licență

Mihaela
Dumitrasciuc
Daniela Galaju

Licență

6.

Spînu GrigoreLaurențiu

Licență

7.

Tutunaru
Andrian

Licență

8.

Tîltu Adriana

Licență

9.

Vornovițchi Ion

Licență

10.

Onica Ana

Licență

11.

Cravcenco
Natalia

Master

12.

Roșca Roman

Master

13.

Pascari Petru

Master

14.

Sangiovani
Luciano

Doctorat

15.

Popovici
Alexandra

Licență

3.
4.
5.

Licență

Licență

Facultatea/
specialitatea

Finanțe

Universitatea gazdă

Universitatea Politehnica
Timișoara, România
Business și
Universitatea Politehnica
Administrare
Timișoara, România
Contabilitate Universitatea Bretagne Sud,
Franța
Marketing
Universitatea Bretagne Sud,
Franța
Informatica şi Universitatea Bretagne Sud,
matematică
Franța
Finanțe
Academia de Studii
Economice din București,
Romania
Informatica
Academia de Studii
Economice din București,
Romania
Business și
Universitatea ”Vasile
Administrare
Alecsandri” din Bacău,
România
Finanțe
Universitatea ”Vasile
Alecsandri” din Bacău,
România
Economie
Universitatea Al. I. Cuza din
generală
Iași, România
Management
Alma Mater Studiorum
marketing
Università Di Bologna,
Italia
Administrare
Alma Mater Studiorum
financiar
Università Di Bologna,
bancară
Italia
Administrare
Alma Mater Studiorum
financiar
Università Di Bologna,
bancară
Italia
Drept
Alma Mater Studiorum
Università Di Bologna,
Italia
REI
D. A. Tsenov Academy of
Economics, Svishtov,
Bulgaria

Ţara/
Program

România
România
Franța
Franța
Franța
România
România
România
România
România
Italia

Italia

Italia

Italia

Bulgaria

Mobilitatea academică prevede nu doar plecarea studenţilor la universităţile partenere, dar şi
sosirea acestora la ASEM în vederea studierii conform acordului semnat. Astfel că în anul
academic 2017-2018 ASEM a fost universitate gazdă pentru studenţii după cum urmează:
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Tabelul 69. Lista studenţilor care au beneficiat de mobilităţi academice spre ASEM
Nr. Nume,
prenume

Nivelul
de studii

Facultatea/
specialitatea

Universitatea de origine

Ţara

Alma Mater Studiorum
Università Di Bologna, Italia
Alma Mater Studiorum
Università Di Bologna, Italia

Italia

1.

Xin Gao

Master

Finanțe

2.

Irina Dubovic

Master

Turism

Italia

Totodată, ținem să menționăm că studenții por desfășura mobilități şi conform acordurilor
de colaborare interuniversitare, în bază de Credite academice transferabile, atâta doar că acestea
nu prevăd un suport financiar şi 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.
b) mobilitate 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 70. Cadre didactice care au beneficiat de stagiu de predare și formare de la ASEM
în cadrul programului Erasmus+

1.

Abramihin Cezara

Tipul mobilității
(Predare/formare)
Formare

2.

Belobrov Angela

Predare

3.

Coban Marina

Formare

4.

Dodu-Gugea Larisa

Predare

5.

Grigoroi Lilia

Predare

6.

Guțu Corneliu

Formare

7.

Predare

8.

Livandovschi
Roman
Neli Muntean

Predare

Contabilitate

9.

Pisaniuc Maia

Predare

10.

Rurac Ludmila

Formare

International
business
Relații
internaționale

Nr.

Nume, prenume

Domeniul
Business și
administrare
Finanțe
Business și
administrare
Business si
Administrare
Contabilitate
Relații
internaționale
Business și
administrare

Universitatea gazdă/Ţara
Universitatea V. Alecsandri din
Bacău, România
Universitatea V. Alecsandri din
Bacău, România
Academia de Studii Economice
din București, România
D.A.Tsenov Academy of
Economics, Svishtov, Bulgaria
Universitatea Transilvania din
Brașov, România
Université de Bretagne-Sud,
Franța
Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, Italia
Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, Italia
Academia de Studii Economice
din București, România
Universitatea din Granada,
Spania
Alma Mater Studiorum
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11.

Scorțescu Cătălina

Formare

Drept

12.

Plotnic Olesea

Predare

Drept

13.

Sirbu Olesea

Predare

14.

Belostecinic Grigore

Formare

15.

Hirbu Eduard

Formare

16.

Mistrean Sabina

Formare

17.

Busmachiu Eugenia

Formare

Integrare
Europeana
Integrare
Europeana
Integrare
Europeana
Integrare
Europeana
Finanțe

18.

Tacu Mariana

Formare

Statistica

19.

Ignatiuc Diana

Formare

Statistica

20.

Siscan Zorina

Formare

21.

Stihi Liudmila

Formare

22.

Gaugas Tatiana

Formare

Relații
internaționale
Business și
administrare
Business și
administrare

Università di Bologna, Italia
European Humanities
University, Vilnius, Lituania
Mykolas Romeris University,
Vilnius, Lituania
International School of Social
and Business Studies, Slovenia
International School of Social
and Business Studies, Slovenia
International School of Social
and Business Studies, Slovenia
International School of Social
and Business Studies, Slovenia
Universitatea din Granada,
Spania
Universitatea din Granada,
Spania
Universitatea din Granada,
Spania
Universitatea din Granada,
Spania
Universitatea din Granada,
Spania
Universitatea din Granada,
Spania

Tot în cadrul acestui program, ASEM a fost universitate gazdă conform informației prezentate în
tabelul de mai jos:
Tabelul 71. Cadre didactice care au beneficiat de mobilităţi academice spre ASEM
Nume, prenume

Tipul mobilității
(Predare/formare)

Domeniul

1.

Lyubcho Varamezov

Predare

Business și
administrare

2.

Emil Nikolov

Predare

Business și
administrare

3.

Claudiu Albulescu

Predare

4.

Skaite Miskinyte

Formare

Finance,
Banking
Business si
Administrare

5.

Olivia Giuca

Formare

6.

Gabriela Tutuianu

Formare

7.

Salvija Kavalne

Formare

Business si
Administrare
Business si
Administrare
Business si
Administrare

Universitatea de
origine/Ţara
D. A. Tsenov Academy of
Economics – Svishtov,
Bulgaria
D. A. Tsenov Academy of
Economics – Svishtov,
Bulgaria
Universitatea Politehnica
Timișoara, România
D.A.Tsenov Academy of
Economics, Svishtov,
Bulgaria
Universitatea Politehnica
Timișoara, România
Universitatea Politehnica
Timișoara, România
Mikolas Romeris University,
Lituania
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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. De acest stagiu au beneficiat:

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

Tabelul 72. Stagii de documentare la ASE București
Nume, prenume
Domeniul
Silvia Marian, conf.univ., dr.
Drept
Dumitru Todoroi, prof.univ., dr. hab.
Tehnologii Informaționale
Boris Delimarschi, lector universitar
Cibernetică și Informatică Economică
Boris Postolachi, lector universitar
Contabilitate și Audit
Lilia Grigoroi, conf.univ., dr
Contabilitate și Audit
Prisăcaru Andrian, lector universitar
Tehnologii Informaționale
Diana Ciobanu, lector universitar
Management social
Natalia Raischi, lector universitar
Merceologie, Comerț și Alimentație Publică
Svetlana Fedorciucova, conf.univ.,dr.
Merceologie, Comerț și Alimentație Publică
Baractari Anatolie, conf.univ.,dr.
Cibernetică și Informatică Economică

12.4.Studenţi străini (nr. total, nr. buget/contract, ţară de origine)
Număr total: 61
Ţările de origine: Ucraina, Rusia, Azerbaidjan, Israel, Georgia, România, Turcia, SUA,
Cipru, Suedia, Olanda, Uzbekistan, Iordania, Germania, Italia, India.
Tabelul 73. Studenţi străini anul academic 2017-2018

Ţara de origine
Ucraina
Rusia
Azerbaidjan
Turcia
Suedia
Cipru
Coreea de Sud
Liban
Israel
SUA
Olanda
Uzbekistan
România
Iordania
Germania
Italia
India
Georgia
TOTAL b/c

Licenţă
buget/con
7/0
3/3
3/5
0/10
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
13/25

Numărul de studenţi
Masterat
Doctorat
buget/con
buget/con
3/0
0
0/1
0
1/2
0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0/1
0
0/1
0
1/0
1/5
0
0/1
0/1
0/2
0
0/1
0
0/1
0
0/1
5/6
1/11

TOTAL
b/c
10
7
11
10
1
1
1
1
1
2
1
1
7
1
3
1
1
1
61
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TOTAL

38

11

12

61

13. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
13.1.Planificarea şi utilizarea mijloacelor publice şi speciale
Bugetul ASEM pentru anul 2017 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 2017 au constituit 50381,0 mii lei, compuse din
următoarele componente:
1. Servicii educaţionale pentru realizarea comenzii de stat de pregătirea cadrelor în sumă de
44456,3 mii lei, care includ:
 Pregătirea specialiştilor în Colegiul Naţional de Comerţ: 7771,5 mii lei. Mijloacele alocate
au fost direcţionate pentru cheltuieli de personal, burse, acoperirea consumului de resurse
energetice şi altor cheltuieli strict necesare procesului de studii.
 Pregătirea specialiştilor (ciclul 0, I, licenţă): 30218,1 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): 5627,4 mii lei. Mijloacele date la fel au fost
direcţionate pentru cheltuieli de personal, burse și pentru servicii comunale.
 Pregătirea cadrelor ştiinţifice (ciclul III doctorat): 839,3 mii.
2. Întreţinerea căminelor: 2304,2 mii lei.
3. Întreţinerea studenţilor şi elevilor cu statut de orfan şi cei aflaţi sub tutelă: 1194,3 mii lei.
4. Cercetări ştiinţifice: 2426,2 mii lei
Veniturile proprii ale instituţiei au fost planificate încasări de 70883,3 mii lei, din care au
fost încasate venituri în mărime de 69316,5 mii lei, ceea ce constituie o neexecutare de circa 2%.
Aceste venituri au fost planificate, încasate şi utilizate din următoarele surse:
1. Pregătirea specialiştilor în Colegiul Naţional de Comerţ: venituri planificate 7068,6 mii lei,
încasate 7323,8 mii lei; cheltuieli planificate 7090,2 mii lei, valorificate 7081,2 mii lei
2. Pregătirea specialiştilor (ciclul 0, I licenţă, ciclul II masterat şi ciclul III doctorat): venituri
planificate 36863,8 mii lei, încasate 39393,9 mii lei; cheltuieli planificate 44929,9 mii lei,
valorificate 42181,2 mii lei.
3. Alte servicii contra plată (cursuri de scurtă durată, cantine, activităţi sportive, tipografie,
librării, etc.): venituri planificate 8546,6 mii lei, încasate 8933,4 mii lei; cheltuieli planificate
6363,9 mii lei, valorificate 6648,5 mii lei.
4. Întreţinerea căminelor: venituri planificate 4631,5 mii lei, încasate 4705,3 mii lei; cheltuieli
planificate 3134,7 mii lei, valorificate 3134,6 mii lei.
5. Arenda bunurilor proprietate publică: venituri planificate 4745,7 mii lei, încasate 4902,2 mii
lei; cheltuieli planificate 6546,6 mii lei, valorificate 6268,4 mii lei.
6. Donaţii şi sponsorizări: venituri planificate 9027,1 mii lei, încasate 4057,9 mii lei; cheltuieli
planificate 9012,6mii lei, valorificate 3938,8 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
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Pe parcursul anului 2017, Academia de Studii Economice din Moldova a planificat surse
pentru construcția unui nou Complex sportiv în sumă de 7000,0 mii lei, din care au fost
valorificate 6237,3 mii lei.
Totodată au fost valorificate mijloace bănești pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale,
reparații curente și capitale, achiziții de mobilier în sumă de 797,2 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 2017-2018, taxele de studii în ASEM au fost stabilite prin Decizia
Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ASEM, în următoarele mărimi:
Ciclul I, Licenţă:
Tabelul 74. Mărimea taxei pentru studii la ciclul I, licență
Domeniul de formare profesională

Nr.
Facultatea
d/o

1

2

/ specialitatea

Business şi administrare
Marketing şi logistică
Merceologie şi comerţ
Servicii hoteliere, turism și agrement
Achiziții
Tehnologia și managementul
alimentației publice
Economie generală
Drept
Administraţie publică
Comunicare și relații publice
Managementul resurselor umane
Asistență socială

Business şi
Administrarea
Afacerilor

Economie
Generală şi
Drept

Taxa pentru un an de studii, lei
Învăţămînt cu
frecvenţă la zi

Învăţământ cu
frecvenţă
redusă

7800
7800
6900
8600
6900

3900
3900
3500
4300
-

8100

4100

6900
8600
6500
6900
6900
6500

3500
4300
3300
3300

8600

4300

4

Relaţii
Economice
Internaţionale
Finanţe

Finanţe şi bănci

8600

4300

5

Contabilitate

Contabilitate

8600

4300

3

6

Economie mondială şi relaţii
economice internaţionale

Cibernetică,
Statistică şi
Informatică
Economică

Cibernetică şi informatică economică
Econometrie și statistică economică
Informatica aplicata
Managementul informaţiei
Tehnologia informației
Securitatea informațională

6600
6500
6600
6600
6600
6600

3300
3300
-

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

Toate specialitățile

Taxa anuală,
lei
9200

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, deaceea 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
13.1. 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
2017-2018 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 educație fizică și se
antrenează în diverse secții sportive. Suprafața totală pentru studii constituie 29226,7 m2, iar în
mediu fiecărui student îi revine 3,6 m2 săli pentru studii. Supafata blocului D nu este luată 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 bucatelor, 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.
13.2. Biblioteca/mediateca (m2/cititor)
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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
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 75. 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
0,5
0,3

CENTRUL MULTIMEDIA

La 23 septembrie 2004, a fost inaugurat Centrul MULTIMEDIA al Bibliotecii ASEM.
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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;
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.
Biblioteca Ştiinţifică a ASEM este integrată în 4 proiecte internaţionale:
1. Centrul de Informare Publică a Băncii Mondiale. În cadrul programului „Biblioteci
depozitare şi regionale” Banca Mondială colaborează cu Biblioteca ASEM, care este un partener
activ în organizarea colecţiilor de publicaţii ale Băncii, în diseminarea informaţiilor despre aceste
publicaţii şi în promovarea accesului pentru diferite grupuri de utilizatori şi a asigurat accesul la
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biblioteca electronică a Băncii Mondiale http://elibrary.worldbank.org și Repozitoriul Open
Knowledge https://openknowledge.worldbank.org/.
2. Centrul de Informare al Uniunii Europene. În anul 2017 Biroul de Publicaţii al Uniunii
Europene a livrat Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM 25 exemplare de carte şi a asigurat accesul la
biblioteca
electronică
a
UE:
http://bookshop.europa.eu/isbin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EUBookshop-Site.
3. Consorţiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova). În afară de accesul la bazele de
date EBSCO Publishing, Biblioteca a negociat accesul pe baza de cotizaţie la 9 baze de date de
publicaţii ştiinţifice (BioOne; E-Duke Journals Scholarly Collection; Edward Elgar Publishing
Journals and development studies e-books; IMF elibrary; IOP science; New England Journal of
Medicine; Royal Society Journals Collection).
4. Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”.
Numărul proiectului: CPEA-2015/10014. Termenul proiectului: 03/2016-10/2019, finanţat
de Centrul Norvegian pentru Cooperare Internațională în Educație, dezvoltat în parteneriat între
Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea
Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Moldova. Acest proiect
încercă să amplifice rolul în schimbare al bibliotecilor universitare în era informației digitale.
Principale activități ale proiectului în anul 2017:
 Două ateliere de planificare strategică, 5-6 februarie și 31 martie;
 Elaborarea Strategiei de dezvoltare, aprobată la 29 martie;
 Workshop profesional nr.4 „Cultura Informației”, 7-8 februarie;
 Realizarea studiului sociologic privind evaluarea necesităților de modernizare a
bibliotecilor universitare în colaborare cu Institutul Cercetări Juridice și Politice al
AȘM;
 Vizita de studiu la Universitatea din Bergen, Norvegia, 9-12 mai (7 persoane de la
ASEM);
 Școala de vară „Cultura informației”, Tulcea, România, 25-30 iunie;
 18 universități partenere au fost abonate la 8 produse informaționale Web of Science
(cunoscut anterior ISI), care este susținut în prezent de compania Clarivate Analytics
(anterior, afacerea Thomson Reuters).
 Abonarea la baze de date pentru 2018 Cambridge E-Journals, Taylor & Francis
Online Journal Library, EBSCO Publishing.
Direcţia inovaţională - înregistrarea revistelor ştiinţifice ale instituției pe platformele
Accesului Deschis. Biblioteca Ştiinţifică a ASEM are un rol de promovare a cunoştinţelor
economice din Republica Moldova în mediul electronic global. Direcţia inovaţională în
activitatea bibliotecii să referă la înregistrarea revistelor ştiinţifice în Acces Deschis şi plasarea
permanentă a articolelor din reviste în aceste platforme online. Obiectivele colaborării dintre
Biblioteca Ştiinţifica ASEM şi Departamentul Ştiinţă: creşterea în clasament al instituţiei prin
îmbunătăţirea criteriilor de eficienţă, stabilite de CNAA (publicaţii, indice de citare etc.);
promovarea rezultatelor cercetărilor ale instituţiei în mediului ştiinţific global; promovarea
cadrelor didactice, cercetătorilor, tinerilor absolvenţi, doctoranzi în comunitatea ştiinţifică
mondială. Revista Economica este înregistrată în Open Academic Journals Index (OAJI):
http://oaji.net din 10 noiembrie 2014 și în Directory of Open Access Journals (DOAJ)
https://doaj.org/ din 19 februarie 2016. În perioada anului 2017 au fost introduse în aceste baze
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de date 80 articole. Revista Economica este înregistrată în Electronic Journals Library
http://rzblx1.uni-regensburg.de
și
Global Impact Factor http://globalimpactfactor.com/economica/.
IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge) este depozitul
digital disponibil pe pagina bibliotecii http://irek.ase.md/xmlui/. Repozitoriul instituţional ASEM
este înregistrat în Directoriul OpenDOAR și Registrul ROAR. IREK – AESM este structurat în
10 colecţii. Repozitoriul ASEM este o arhiva electronică a documentelor ştiinţifice, educaţionale,
de reglementare sau de altă natură, elaborate în orice subdiviziune ASEM, precum şi de către
angajaţii altor organizaţii, care au publicat materiale în publicaţiile ASEM şi au transmis ASEMului dreptul de a le plasa pe Internet. Tipuri de materiale, care sunt incluse în Repozitoriu:
articole din Revista ştiinţifică „Economica” şi Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii
Economice din Moldova; culegeri tematice, materialele conferinţelor, care au fost editate de
către Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM; orice publicaţii ale angajaţilor ASEM,
publicate la alte edituri, în lipsa unei interdicţii din partea editurii privind publicarea lor în
Repozitoriu instituţional; autoreferate ale tezelor de doctorat şi tezele de doctorat susţinute de
către angajaţii ASEM; alte materiale ştiinţifice, didactice, informative, de reglementare sau de
orice alt gen, la dorinţa autorului, cu recomandarea şefilor de catedre sau subdiviziuni.
Repozitoriul instituţional ASEM este în dezvoltare şi cuprinde la moment 380 de publicaţii.
Biblioteca Științifică a ASEM promovează și asigură acces de la toate calculatoarele
disponibile la Instrumentul Bibliometric Național (IBN) https://ibn.idsi.md/, realizat de Institutul
de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI), reprezentând o bază de date care conține 180
titluri de reviste ştiinţifice din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova. 41 reviste sunt
acreditate la categoriile A, B şi C, în conformitate cu cerinţele aprobate de către Consiliul
Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (CSŞDT) şi Consiliul Naţional pentru Atestare
şi Acreditare (CNAA).
13.3. 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 6,5 m2, depășind suprafața minimă , prevăzută
în Hotărârea Guvernului nr. 74 din 25.01.2007 , care constituie 6 m² de spațiu locativ.
13.4. Alte spaţii
ASEM nu dispune de alte spații.

15. CONCLUZII (formulate la nivel de instituţie)
1.1. Dificultăţi în activitatea instituţiei de învăţământ superior
Considerăm că activitatea ASEM în anul universitar 2017 - 2018, atât în plan metodicodidactic, cât şi ştiinţific, poate fi considerată ca satisfăcătoare, rămânând, totodată, unele rezerve,
printre cele mai importante menţionăm:
 Căutarea modalităților de implementare optimă a Regulamentului cu privire la normarea
activității științifico-didactice în ASEM.
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 Frecvența scăzută la ore de către studenți și numărul mare de restanțieri după prima
susținere în ambele sesiuni.
 Necesitatea activizării și dezvoltării cercetărilor științifice prin publicarea în reviste
indexate ISI, aplicarea mai activă la proiecte de cercetare științifică;
 Cunoașterea insuficientă de către profesori a limbilor străine de circulație internațională,
în deosebi a limbii engleze, ceea limitează posibilitățile de aplicare la diverse proiecte
internaționale.
 Existența unor rezerve în colaborarea cu agenții economici, în vederea organizării și
desfășurării stagiilor de practică, a organizării în comun a diverselor evenimente.
1.2. Propuneri de soluţionare (cu indicarea nivelurilor de executare/decizie)
Nr. Dificultatea existentă

Propunere de soluționare

Responsabil

1.

Căutarea modalităților de Crearea unei echipe de lucru și S.Baciu,
implementare optimă a găsirea modalității optime de SSDCMC
Regulamentului
cu soluționare a problemei
privire
la
normarea
activității
științificodidactice în ASEM

2.

Frecvența scăzută la ore Implicarea mai activă a Organelor
de către studenți și de autoguvernare studențească;
numărul
mare
de
restanțieri după prima Analiza rezultatelor învățării după
susținere
în ambele fiecare sesiune de examenare , a
rezultatelor obținute de studenți la
sesiuni.
examenle de licență/master, a
condițiilor de desfășurare a acestora,
a situației locurilor de practică etc.
Examinarea în cadrul Ședințelor
Consiliilor Facultăților, Consiliului
Coordonator al Școlii Masterale de
Excelență în Economie și Business
și a Senatului, a calității procesului
de studii

3.

4.

Necesitatea
activizării și dezvoltării
cercetărilor
științifice
prin publicarea în reviste
indexate ISI, aplicarea
mai activă la proiecte de
cercetare științifică;
Cunoașterea
insuficientă de către
profesori
a
limbilor
străine de circulație

șef

Președintele
Senatului Studențesc;

Șefii de departamente
Decani de facultăți.
Primprorector
cu
activitate didactică

Susținerea financiară a publicării Prorector
articolelor științifice în reviste cercetare
internaționale cotate ISI, prin parteneriate
achitarea autorului (autorilor) a
costurilor aferente publicării și/sau
premierea fiecărui articol publicat
cu cel puțin 500 euro

pentru
și

Organizarea de cursuri de studiere a Primprorector
cu
limbii engleze, prin promovarea activitate didactică
formării și perfecționării în cariera
Departamentul Limbi
didactică,
cu
valențe
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internațională, în deosebi psihopedagogice și de specialitate
a limbii engleze, ceea
limitează posibilitățile de
aplicare
la
diverse
proiecte internaționale.
5.

Existența unor rezerve în
colaborarea cu agenții
economici, în vederea
organizării și desfășurării
stagiilor de practică, a
organizării în comun a
diverselor evenimente

Moderne

Încheierea de protocoale de Prorector
cooperare în domeniile didactic și cercetrae
de cercetare cu un număr cât mai parteneriate
reprezentativ de agenți economici ,
realizarea de parteneriate cu
organizațiile
patronale
și
profesionale din domenii de interes
reciproc

pentru
și

16. REZUMAT PRIVIND REZULTATELE CONCRETE ÎNREGISTRATE ÎN ANUL
UNIVERSITAR 2017-2018
1. În anul de studii 2017-2018 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
2017-2018 a expirat termenul de activitate a Senatului ASEM și au avut loc alegeri
și formarea noii componențe a Senatului ASEM.
4. Structura organizatorică a ASEM este elaborată și aprobată de Senat și cuprinde:
facultăţi, departamente, institute, servicii, 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 în anul de studii 2017-2018 structura organizatorică a suferit schimbări.
Catedrele au fost reorganizate în departamente, micșorând numărul acestora. A
fost micșorat numărul de facultăți de la 6 la 5. Tot odată, au fost revizuite
atribuțiile prorectorilor, astfel încât a fost numit Prorectorul pentru cercetare și
parteneriate și Prorectorul pentru relații internaționale și proiecte europene,
fortificând astfel componenta de cercetare și cea de internaționalizare.
5. În anul de studii 2017-2018 ASEM a asigurat pregătirea studenților anului I ciclul
licență, conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al
specialităţilor în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr.482 din 28 iunie 2017 la 5 domenii generale de studii, la 14
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programe de licență, iar pentru studenții anilor 2-5, învățământ cu frecvență și cu
frecvență redusă – la 7 domenii generale de studii și la 19 programe de licență. Pe
parcursul anului de studii 2017-2018 ASEM a fost supusă procesului de acreditare
de către ANACEC la specialitățile de la ciclul I, licență din domeniul 44. Științe
exacte și 52. Inginerie și activități inginerești.
6. În luna mai anul 2018 a fost semnat Acordul interinstituțional de program comun
de studii superioare de licență cu diplomă dublă între ASEM și Universitatea
Ștefan cel Mare din Suceava, România. În admiterea 2018 vor fi formate primele
grupe de studenți.
7. Studiile de masterat ]n ASEM se efectuează în cadrul Școlii Masterale de
Excelență în Economie și Business. În anul universitar 2017-2018 a fost asigurată
organizarea studiilor la 24 programe de masterat cu 90 și 120 P.C., inclusiv 4
grupe academice cu frecvență redusă: anul I de studii - la programele de masterat
Contabilitate și audit, Management în administrație publică, Administrarea
afacerilor și la anul II de studii – la programul de masterat – Contabilitate și audit.
Programele de studii la ciclul II, masterat, sunt încadrate în următoarele domenii
generale de studii: 040. Științe administrative; 041.Științe economice; 042.Drept;
061.Tehnologii ale informației și comunicațiilor; 072. Tehnologii de fabricare și
prelucrare și 101. Servicii publice. Programele de masterat oferite de ASEM se
încadrează în 6 domenii generale de studii și sunt prevăzute pentru un volum de 90 sau
120 puncte credite. Pentru Admiterea 2018, oferta educațională a ASEM a inclus 7

programe de studii noi, care obținut autorizarea de funcționare provizorie: Finanțe
și TI; Digital Business Management, Contabilitate și servicii electronice asociate,
Securitatea sistemelor informatice, Integrare economică și afaceri europene,
Managementul calității, expertiză și protecția consumatorului, Tehnologia
alimentației publice, comerț și agroturism.
8. 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
Economice Europene ,,Constantin Stere”(specialități din ramura științifică – științe
juridice). În cadrul Școlii Doctorale ASEM activează 62 conducători de doctorat.
În școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative activează 36
conducători de doctorat.
9. 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. În vederea organizării
activității de formare continuă a fost creată la data de 1 iunie 2017 Școala de
Formare Continua ASEM. Școala de Formare Continuă al ASEM are ca obiectiv
general transferul de cunoștințe prin programele de formare și dezvoltare
profesională continua, în scopul dezvoltării abilităților profesionale. În total au fost
instruiți pe parcursul anului prin Centrele create 1056 persoane.
10. În anul 2017-2018 în ASEM şi-au făcut studiile 5598 studenți, la ciclul I, licență,
inclusiv 2852 studenţi la învăţământul cu frecvenţă. Ponderea studenților la
învățământ cu frecvență scade din an în an. Pe specialităţi cei mai mulţi studenți
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sunt la specialitatea Finanţe şi Bănci - 17,4%, fiind urmată de specialitatea Drept
cu o pondere de 14,8%, de Business şi Administrare – 14,2%, Contabilitate–
12,5% din totalul studenților de la învățământul cu frecvență. Ponderea de bază
(69,4%) o reprezintă studenţii ce îşi fac studiile în bază de contract cu achitarea
taxei pentru studii. După caracteristica gen raportul este 39,2% la 60,8%, respectiv
pentru bărbaţi şi femei. Procentul de absolvire constituie pe ASEM 80,6%,
variind de la 75,2% pentru specialitățile ” Statistică și previziune economică” și
„Securitate informațională” la 95,6% pentru specialitatea „Achiziții”. Reuşita pe
ASEM, în mediu, constituie 92,3%. Cea mai joasă reuşită – 85,4% este la anul II,
cea mai înaltă – 100,0% la anul V, deși am putea menționa, că diferența în ce
privește reușita de studii pe ani este nesemnificativă. În anul 2017-2018 și-au
făcut studiile în ASEM 147 studenți din raioanele de Est: 109 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
(54,1%), cât şi de la bugetul de stat (45,9%). 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 219, din care 15,1% sunt cu predare
în limba rusă, 8,2% - cu predare în limba engleză, 1,4% cu predare în limba
franceză. Ponderea cea mai mare o constituie grupele cu predare în limba română –
75,3%.
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 participarea studenților la diverse dezbateri, diferite mese rotunde,
concursuri, cum ar fi: Conferința cu genericul „Comunitățile de tineri care
bulversează antreprenoriatul în orașe la nivel național și global”, Forul Economic
Internațional „Free Market RoadShow 2018”, Workshop „Noile tehnologii și
dinamica pieței forței de muncă”, masa rotundă „Tinerii – sursa de creativitate și
inovații în Europa”, Școala de iarnă Jean Monnet, concurs intelectual
EUROCAFE, Concursul economic „Azi student, mâine antreprenor” a X-a ediție,
Dezbateri „Beneficiile UE pentru studenți și avantajele studiilor europene”,
concursul „Miss ASEM 2018 - Viitoarea femeie de afaceri,” ș.a.
13.
În anul de studii 2017-2018 în ASEM au activat 343 cadre
didactice titulari şi prin cumul extern. Din aceștia 308 sunt titulari (89,8%). Din
cadrele didactice titulare 66,6% deţin titluri ştiinţifice de doctor în ştiinţe sau
doctor habilitat. Cumularzii externi constituie 35 persoane sau 10,2%. Din ei
60,0% deţin titlu ştiinţific. Pe parcursul anului de studiu 2017-2018 cadrele
didactice au participat la mai multe cursuri de formare, la diferite stagii în țară și
peste hotare.
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14.
Pe parcursul anului de studii 2017-2018 au fost susținute și
aprobate de ANACEC 7 teze de doctor în științe economice.
15.
Pe parcursul anului universitar 2017-2018 au fost încheiate sau
prelungite acorduri cu următoarele universităţi:
Universitatea de Vest din Timişoara, România
European Humanities University, Vilnius, Lituania
Virginia State University, SUA
Ternopil National Economic University, Ucraina
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, România
Mikolas Romeris University, Vilnius, Lituania
International School of Social and Business Studies, Slovenia
Baku Engineering University (BEU), Azerbaidjan
Azerbaijan State University of Economics

16. Pe parcursul anului universitar 2017-2018 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 activități în domeniul creării bazei de date a absolvenților 2018, au
fost organizate 2 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.
17. În ASEM își fac studiile 61 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 15 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 fost
gazdă pentru mobilitatea a doi studenți din Alma Mater Studiorum Università Di
Bologna, Italia și a 7 cadre didactice din D. A. Tsenov Academy of Economics –
Svishtov, Bulgaria, Universitatea Politehnica Timișoara, România, România și
Mikolas Romeris University, Lituania.
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0413.3 Achiziţii

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

0413.2 Managementul resurselor umane
0414.1 Marketing şi logistică
0419.1 Merceologie şi comerţ
1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement
0400.1 Administraţie publică
0410.1 Economie generală
0421.1 Drept
0411.1 Contabilitate
0412.1 Finanţe şi bănci
0410.2 Economie mondială şi relaţii economice
internaţionale
0410.3 Econometrie și statistică economică
0410.4 Cibernetică şi informatică economică
0613.5 Informatică aplicată
0613.1 Tehnologia informaţiei
0613.2 Securitate informaţională
0721.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei
publice
TOTAL

% abs. din
nr. admişi
iniţial

Bărbaţi

126

406

78

328

192

214

123

26

97

82.1

14

23

37

27

10

15

22

22

20

2

95.6

17
85
85
118
70

17
71
16
27
17
21
87
108
135
60

14
106
23
45
24
27
128
164
244
99

47
248
49
103
41
65
421
357
497
229

31
67
33
32
27
46
44
54
80
66

16
181
16
71
14
19
377
303
417
163

5
115
14
24
7
12
233
43
170
70

42
133
35
79
34
53
188
314
327
159

14
99
23
42
23
27
118
152
237
94

7
29
6
13
10
17
10
28
46
28

7
70
17
29
13
10
108
124
191
66

80
80.2
77.6
77.7
92
81.8
76.1
82.5
83.3
79.1

17
30
17

8
20
15
39

14
37
18
27

14

30

16

25
10
15

22
74
63
108
10
75

20
71
52
75
9
61

2
3
11
33
1
14

7
42
58
85
6
21

15
32
5
23
4
54

14
30
16
25
10
15

13
23
11
10
9
10

1
7
5
15
1
5

75.2
78.3
79.2
80.3
75.2
76

738

808

1135

171

2852

873

1979

1119

1733

1084

316

768

80.6

16
71
10
31

121

Contract

123

Femei

157

IV

Contract

III

Buget

2.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

II

Total
absolvenţi

0413.1 Business şi administrare

Absolvenţi
Inclusiv

I
Codul, specialitatea

1.

învăţământ cu frecvenţă

Inclusiv
Buget

Nr. crt.

Anul de studii

Total studenţi

Anexa 2. Contingentul de studenţi în anul de studii 2017-2018,
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Anexa 3. Contingentul de studenţi în anul de studii 2017-2018, învăţământ cu frecvenţă redusă

15
148
64
18
21

75
130
92
15

72
129
113
21

70
119
124
18

21

90

26

% abs. din nr.
admişi iniţial

12
177
73
16
31

Contract

0400.1 Administraţie publică
0413.1 Business şi administrare
0414.1 Marketing şi logistică
0419.1 Merceologie şi comerţ
1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement
0410.1 Economie generală
0421.1 Drept
0411.1 Contabilitate
0412.1 Finanţe şi bănci
0410.2 Economie mondială şi relaţii
economice internaţionale
0410.4 Cibernetică şi informatică economică
0613.4 Informatică
0613.1 Tehnologia informaţiei
0721.1 Tehnologia şi managementul
alimentaţiei publice
TOTAL

27
710
260
58
99
16
375
500
421
78

27
710
260
58
99
16
375
500
421
78

7
337
104
16
14
7
188
66
113
35

20
373
156
42
85
9
187
434
308
43

15
134
57
17
21

15
134
57
17
21

75.5
78.8
76.3
78.5
77

86
119
119
17

86
119
119
17

90.5
82
85
100

47
23
71
61

41
20
67
20

6
3
4
41

22

22

77.8

15

15

75.7

2746

1035

1711

622

622

81.5

28
6

23
14
13

29
14

13

15

47
23
71
61

659

659

687

636

105

2746

Buget

199
57
16
25

Codul, specialitatea

Total
absolvenţi

186
66
8
22
16
68
122
92
24

V

Femei

IV

Buget

III

Bărbaţi

11.
12.
13.
14.

II

Contract

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

I

Absolvenţi
Inclusiv

Inclusiv
Total studenţi

Nr. crt.

Anul de studii
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Nr. studenţilor înmatriculaţi
în anul curent
Nr. studenţilor reveniţi din
conced. acad.
Nr. studenţilor restabiliţi la
studii
Nr. studenţilor transf. în
inter. instituţiei

Nr. studenţilor transf. din
alte instituții.

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.)

2

Nr. studenţilor la 01.10.
(fără conced. acad.)

1

Forma de învăţământ

Nr. crt.

Anexa 4. Dinamica contingentului studenților în anul de studii 2017-2018

Cu frecvență,
din ei la:
3159
824
1
107
55
18
92
79
243
12
1084
2852

buget
contract
Frecvenţă
redusă,
din ei la:
buget
contract
873
2286
215
609
1
107
55
18
92
79
243
3
9
316
768
873
1979

3056
664
149
73
26
174
87
198
3
622
2746

3056
664
149
73
26
174
87
198
3
622
2746

TOTAL
6215
1488
1
256
128
44
266
166
441
15
1706
5598

Exmatriculaţi
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Anul I

1528

824

704 228 1300 1134 222 172

183

312

347

326

229

93

38

91,4

1397

1397

2

Anul II

1717

958

759 279 1438 1420 178 119

255

337

372

258

245

181

69

85,4

1467

1467

3

Anul III

2011

1196 815 321 1690 1578 241 192

304

452

467

392

207

125

64

90,6

1822

1822

4

Anul IV

854

181

809 744 110

125

240

203

174

65

6

41

94,5

807

807

5

Anul V

105

105 105

29

31

32

7

6

100

105

105

896

1372

1421

1157

752

92,3

5598

5598

6215

673
105

45

rusă
de circulație
internațională

română

Contract

Limba de
instruire
Buget

Nr. crt.
TOTAL

frecvenţă
redusă

1

cu frecvență

Forma de
studii

Anii de studii

Numărul de studenţi
la 01.10.

Anexa 5. Reuşita studenţilor pe anii de studii în anul de studii 2017-2018

3159 3056 873 5342 4981 751 483

Reuşita / nereușita academică (notele anuale)

A:
B:
9,01–10,0 8,01–9,0

C:
7,01–8,0

D:
6,01–7,0

E:
5,0–6,0

FX:
3,01–4,99

F:
1,0–3,0

405

212

Reuşita
Promovaţi
(%)

Numărul de
studenţi la
01 iulie
curent

239

Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Indicatori de calitate a studiilor
(pe domenii de formare profesională)
Denumirea domeniului/specializarea „Business şi Administrare”
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 „Servicii hoteliere, turism și agrement”
Media la admitere
Media la prima sesiune
Restanţe
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

Anexa 6. Calitatea studiilor în anul de studii 2017-2018
Baza admiterii
Forma de studii
BAC
Colegiu Cu frecvență frecvenţă redusă
7.40
7.38
85

9.75
8.07
8

8.57
7.73
49

7.18
7.07
44

7.93
7.56
37

9.31
7.98
6

8.72
7.64
20

7.71
7.43
23

7.23
6.98
6

7.74
7.52
1

7.48
7.05
3

7.02
6.87
4

7.65
7.11
20

8.54
7.83
3

8.09
7.47
12

7.18
6.97
11

7.43
6.77
11

8.16
7.35
2

7.34
7.06
5

7.09
6.78
8

7.29
6.48
4

8.01
7.63
1

7.65
7.05
5
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

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 „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 „Tehnologia Informaţiei”
Media la admitere
Media la prima sesiune

7.39
6.61
39

8.45
7.79
8

7.91
7.2
19

7.14
6.65
28

8.46
7.35
65

8.99
8.16
4

8.72
7.05
31

8.22
6.91
38

7.76
7.18
69

8.66
7.83
5

8.21
7.07
39

7.84
6.94
35

8.49
7.93
21

9.14
8.65
2

8.80
8.29
14

7.99
7.11
9

7.02
6.86
8

8.21
6.97
1

7.61
6.91
5

6.70
6.03
4

6.89
6.45
6

8.36
6.81
1

7.62
6.63
7

-

7.59
6.69

8.45
7.56

8.02
7.12

6.64
6.20
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14.

Restanţe
Denumirea domeniului „Tehnologii şi Managementul Alimentaţiei Publice”
Media la admitere
Media la prima sesiune
Restanţe

18

3

8

13

6.96
6.14
4

7.08
6.39
1

7.03
6.27
4

6.72
5.85
1

242

Anexa 7. Evidenţa studenţilor copiii rămași fără ocrotire părintească în anul de studii 2017-2018
Absolvent
Anul de
în anul
Nr. crt.
studii
curent
(da / nu)
I
1
nu
2

I

Numele, prenumele
studentului

Specialitatea

Statutul
studentului
(orfan/tutelă)

Bucur Vera

Business și administrare

orfan

Chirica Trofim

Business și administrare

orfan

Spînu Galina

Business și administrare

orfan

Jalbă Doina

Business și administrare

orfan

Sturza Eugen

Business și administrare

orfan

Cobzac Stanislav

Business și administrare

tutelă

Malaia Xenia

Marketing și logistică

tutelă

Chiseliov Igor

Marketing și logistică

tutelă

Guțu Carina

Marketing și logistică

orfan

Ursu Aliona

Turism

orfan

nu
3

III

4

III

5

III

6

II

7

I

8

III

9

II

10

III

da
da
da
nu
nu
da
nu
da

Acte care confirmă statutul indicat
Decizia Preturii Sectorului Ciocana Chișinău nr. B164/17 din 10.07.2017 cu privire la instituirea
tutelei
Adeverință Direcția r. Anenii Noi asistenței sociale
și protecția fam. nr. 1361 din 17.07.2017 confirmă
statutul copil orfan, Certificat deces mama DC-V
0047067
Certificat deces parintii DC-IV 1219120, DC-IV
1219131
Certificat deces parintii DC-IV 0718237, DC-IV
0718221
Certificat deces parintii DC-IV 1348236, DC-V
1113034
Hotărârea Judecătoria s. Centru Chișinău din
13.12.2007 cu privire la instituirea tutelei
Dispoziția Primăria r. Dondușeni nr. 662/32 din
03.07.2017 cu privire la instituirea curatelei
Dispoziția Primăria mun. Chișinău nr. 222 din
12.07.2013 cu privire la instituirea curatelei
Decizia Preturii Sectorului Centru Chișinău nr.
10/3.1 din 29.10.1996 cu privire la instituirea tutelei
Certificat deces parintii DC-IV 1526919, DC-IV
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11

III

Țulea Cristina

Merceologie și comerț

orfan

Tomai Ion

Economie generală

tutelă

da
12

I

13

I

14

I

15

II

nu
nu
nu

Vîrlan Alexandrina

Managementul resurselor
umane
Răileanu Parascovia Managementul resurselor
umane
Spalatu Adrian
Drept

orfan
tutelă

Baciu Ana

Drept

orfan

Ceban Maia

Drept

tutelă

Balan Maxim

Drept

tutelă

Perju Elena

Drept

orfan

Catîrău Mihaela

Contabilitate

orfan

Secu Sabina

Contabilitate

orfan

Graur Cătălin

Finanțe și bănci

orfan

orfan

nu
16

II

17

II

18

III

19

IV

20

III

21

III

nu
nu
nu
da
da

da
22

I

nu

0952244
Dispoziția Direcției asistenței sociale și protecția
fam. Căușeni nr. 27 din 11.05.2015 confirmă
statutul copil orfan, Certificat deces mama DC-IV
0723091
Dispoziția Primăria r. Ocnița nr. 01-15/365 din
14.06.2016 cu privire la instituirea curatelei
Certificat deces parintii DC-IV 0863305, DC-IV
0776287
Dispoziția Primăria or. Călărași nr. 279 din
22.09.2011 cu privire la instituirea curatelei
Dispoziția Direcției asistenței sociale și protecția
fam. Telenești nr. 1020 din 25.07.2016 confirmă
statutul copil orfan
Certificat deces parintii DC-V 0081124, DC-IV
0571357
Dispoziția Primăria or. Strășeni nr. 81 din
07.05.2012 cu privire la instituirea tutelei
Decizia Consiliului or. Sângera nr. 5/5 din
14.11.2003 cu privire la instituirea tutelei
Certificat deces parintii DC-IV 0491915, DC-IV
0423281
Certificat deces parintii DC-V 0312783, DC-IV
0506194
Adeverință Direcția municipală Chișinău pentru
protecția drepturilor copilului nr. 238/15 din
21.07.2015 confirmă statutul copil orfan, Certificat
deces mama DC-IV 0598686
Dispoziția Direcției asistenței sociale și protecția
244

23

II

Palamari Didina

Finanțe și bănci

orfan

Andrian Irina

Finanțe și bănci

orfan

Talmazan Corina

Finanțe și bănci

orfan

Todica BeatricieMaria

Tehnologia informației

orfan

Țîgîrlaș Irina

Tehnologia informației

orfan

nu
24

III

25

III

da

da
26

I
nu

27

I
nu

fam. Chișinău Buiucani nr. 61/07-609 din
21.07.2017 confirmă statutul copil orfan, Certificat
deces mama DC-V 011115
Adeverință Direcția municipală Chișinău pentru
protecția drepturilor copiilor nr. P-250/16 din
19.08.2016 confirmă statutul copil orfan
Certificat deces parintii DC-V 0044488, DC-IV
0794372
Adeverință Direcția economie, asistență socială și
prot. fam. Ștefan Vodă din 23.07.2015 nr. 563
confirmă statutul copil orfan, Certificat deces mama
DC-IV 0972687
Dispoziția Direcției asistenței sociale și protecția
fam. Chișinău nr. T-414/17 din 10.07.2017
confirmă statutul copil orfan, Certificat deces mama
DC-IV 1199078
Dispoziția Direcției asistenței sociale și protecția
fam. Fălești nr. 1032 din 25.07.2017 confirmă
statutul copil orfan, Certificat deces tata DC-IV
1389209
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Anexa 8. Evidenţa studenţilor cu grad de dizabilitate sever sau accentuat în anul de studii 2017-2018
Absolvent în
Tipul de
Anul de
Numele, prenumele
Nr. crt.
anul curent
Specialitatea
dizabilitate/
Acte confirmătoare
studii
studentului
(da / nu)
diagnosticul
I
Merceologie și comerț
accentuat/ afec. Certificat de dizabilitate și capacitate de
1
Neamțu Georgeta
nu
congenitală muncă CN 187775
I
Servicii hoteliere, turism și
accentuat/ afec. Certificat de dizabilitate și capacitate de
2
Neaga Estera
nu
agrement
congenitală muncă CN 262957
III
Business și administrare
accentuat/ afec. Certificat de dizabilitate și capacitate de
3
Ursu Pavel
da
din copilărie muncă CN 218975
III
Business și administrare
accentuat/ afec. Certificat de dizabilitate și capacitate de
4
Bejan Nicolae
da
din copilărie muncă CN 260327
III
Business și administrare
accentuat/ afec. Certificat de dizabilitate și capacitate de
5
Conduraru Dorina
da
din copilărie muncă CN 219977
III
Business și administrare
accentuat/ afec. Certificat de dizabilitate și capacitate de
6
Rotaru Tudor
da
din copilărie muncă CN 231785
III
Marketing și logistică
sever / locomotor Certificat de dizabilitate și capacitate de
7
Repida Pavel
da
muncă CN 169185
IV
Tehnologia și managementul accentuat/ afec. Certificat de dizabilitate și capacitate de
8
Simion Iulian
da
în alimentația publică
generală
muncă CN 231105
I
Drept
accentuat/ afec. Certificat de dizabilitate și capacitate de
9
Zlatan Alina
nu
din copilărie muncă CN 279737
II
Drept
sever / afec. Certificat de dizabilitate și capacitate de
10
Renița Mihai
nu
congenitală muncă CN 262680
III
Drept
sever / afec. Certificat de dizabilitate și capacitate de
11
Dorogan Nicolae
nu
oculară
muncă CN 186020
III
Drept
accentuat/ afec. Certificat de dizabilitate și capacitate de
12
Gore Sorin
nu
din copilărie muncă CN 133908
IV
Drept
sever / afec. Certificat de dizabilitate și capacitate de
13
Mihalachi Mihaela
da
generală
muncă CN 091575
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14

I

15

I

16

II

17

II

18

III

19

III

20

III

21

III

22

III

nu
nu
nu
nu
da
da
da
da
nu

Sîrbu Iuliana

Managementul resurselor
umane
Contabilitate

Paladi Marcela

Contabilitate

Cepraga Gheorghe

Finanțe și bănci

Andreicu Tatiana

Finanțe și bănci

Iarovoi Stanislav

Finanțe și bănci

Iunoseva Carolina

Finanțe și bănci

Hanganu Ludmila

Finanțe și bănci

Tarlapan Marcel

Tehnologii informaționale

Ciorescu Gabriela

sever / afec. din
copilărie
accentuat/ afec.
din copilărie
accentuat/ afec.
din copilărie
accentuat/ afec.
din copilărie
accentuat/ afec.
din copilărie
sever / afec. din
copilărie
accentuat/ afec.
din copilărie
accentuat / afec.
congenitală
accentuat/ afec.
din copilărie

Certificat de dizabilitate și capacitate de
muncă CN 081119
Certificat de dizabilitate și capacitate de
muncă CN 3142365
Certificat de dizabilitate și capacitate de
muncă CN 231409
Certificat de dizabilitate și capacitate de
muncă CN 163238
Certificat de dizabilitate și capacitate de
muncă CN 230716
Certificat de dizabilitate și capacitate de
muncă CN 153438
Certificat de dizabilitate și capacitate de
muncă CN 202817
Certificat de dizabilitate și capacitate de
muncă CN 110282
Certificat de dizabilitate și capacitate de
muncă CN 157336
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Anexa 9. Contingentul de studenţi din raioanele de Est în anul de studii 2017-2018

Nr.
crt.

1

2

Forma de învăţământ

Anul
Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul V

Anul VI

Total

compensator
Învăţământ cu
frecvenţă

19

27

30

28

5

109

buget

9

14

10

15

2

50

contract

10

13

20

13

3

59

Învăţământ cu
frecvenţă redusă

-

8

12

12

6

38

buget

-

-

-

-

-

-

contract

-

8

12

12

6

38

19

35

42

40

11

147

TOTAL general
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Anexa 10. Echipa ASEM la Concursul Internațional Culinar

249

Anexa 11. Mărturii din ”bucătăria” TAP

250

Anexa 12. Finalizarea cursului ”SISTEMUL GLOBAL DE REZERVARE APOLLO”

251

Anexa 13. Masterclass în arta vinului

252

Anexa 14. Proiectul PBLMD

253

254

Anexa 15. Simpozionul științific dedicat zilei mondiale a calității

255

Anexa 16. Cadre didactice titulare și prin cumul în anul de studii 2017-2018
(inclusiv persoane cu contract suspendat)
Nr. de cadre titulare
Nr. de cadre prin cumul

Nr.
crt.

Sexul

Nr.
Personal
total de
științifico- Cu titluri Personal
cadre
didactic științifico- științific
angajate
didactice

Fără
Personal
titluri
didacticştiinţifico- auxiliar și
Cu titluri Personal didactice
alte
științifice didactic
și
categorii
științifice
de
personal

Personal
științificodidactic

Fără
titluri
Personal Cu titluri ştiinţifico(inclusiv, științific științifice didactice
cu titluri
și
științificoștiințifice
didactice)

1 Feminin

545

211

128

1

128

3

83

316

18

-

9

9

2 Masculin

222

97

76

-

77

-

21

108

17

-

12

5

TOTAL

767

308

204

1

205

3

104

424

35

-

21

14

256

Capitole in monografii și rapoarte la
invitație în culegerile de lucrări la
conferințele internaționale
Articole în reviste internaționale
Articole în culegeri internaționale și
publicații electronice

2
3
51
128
la

expozițiile

34
9
125
103

a

5
33
1

Aplicarea Brevetelor, Metode și
procedee noi documentate etc. ***

Cereri de brevetare **

Brevete obținute etc*

Manifestări științifice organizate

Articole și cărți de popularizare a
științei, articole în enciclopedii

Lucrări metodice, note de curs etc

Rezultate științifice la nivel Național
învățămîntul
pentru
Manuale
universitar și preuniversitar

Alte distincții de apreciere
rezultatelor cercetărilor științifice

Premii naționale obținute în perioada
evaluată

Medalii obținute la expoziții și
saloane naționale
Diplome obținute la expoziții
naționale

Alte publicații științifice și cele
electronice

Articole în reviste de categoria C și
alte reviste

7

Articole în culegeri

Articole în reviste de categoria A,B

Rezultate științifice la nivel internațional

Monografie şi capitole în monografii

Premii și alte distincții de apreciere a
rezultatelor cercetărilor științifice

Diplome obținute
internaționale

Medalii obținute la expoziții și
saloane internaționale

Brevete internaționale

Monografii publicate în străinătate

Anexa 17. (Tabelul nr. 13)
Informație cu privire la rezultatele generale ale cercetărilor științifice în cadrul instituțiilor de învățământ superior pentru anul
2017 -2018
Impact socio-economic

33

* Brevete obținute, adeverințe de soi, documentație, tehnologii, regulamente tehnice, standarde înregistrate etc.
** Cereri de brevetare înaintate la AGEPI, cereri înaintate la Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de plante etc.
*** Mostre de mașini, echipamente, dispozitive funcționale elaborate în perioada evaluată, softuri elaborate și implementate, metode noi documentate, materiale noi
documentate, substanțe noi documentate, procese noi documentate, Hibrizi creați, soiuri create, recomandări științifico-practice documentate etc.
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Anexa 18. Publicații științifice a cadrelor didactice de la facultatea Business și
Administrarea Afacerilor
Monografii
1. MATEI, C., HACHI, M., SAINSUS, V. Formarea populației Republicii Moldova (studiu
istorico-demografic). Monografie. Coord. Matei, C., „Artpoligraf”, 2017, 340 p., 22 c.a. ISBN
978-9975-75-8832. ЧЕРНАВКА, М. Исследование влияние основных породообразующих минералов на
формирование потребительских свойств керамических материалов. În: Повышение
качества товаров и услуг в условиях глобализации экономики. – Iași: PIM, 2017, cap.5,
2,65 c.a., pp.106 – 187. ISBN 978-606-13-4026-2.
Articole ştiinţifice în reviste din străinătate

1. CHISTRUGA, B., CRUDU R., Specifics of industrialization in Central and Eastern European
countries with small economy, Revista Economică, Vol. 69, Issue 4, 2017, p. 53-67, 0,8 c.a.,
ISSN: 1582-6260. Available online:
http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica/archive/69405chistruga&crudu.pdf
2. COTELNIC, A., MOVILA, I. Проблемы развития и уровень эффективности рынка труда
стран трансграничного сотрудничества: пример молдовы и украины, In:
ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ , Науковий журнал, Випуск 27 Частина
1, Одеса, 2018, ISSN: 2524-0897, pag. 68-74.
3. CRUDU, R., PETRICI, M. Characteristics of the Technology Transfer Processes in the
Republic of Moldova: SME Case Study, CSEI Working Papers Series, Issue 7, December
2017, pp. 6-19. ISSN 2537-6187. Available online at:
http://csei.ase.md/wp/files/issue7/Crudu_Petrici_WP_Issue_7.pdf
4. GALANTON, N., Procurement and supply activity: basic Concepts, Learning support for
students Editor LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany. ISBN: 978-613-4-91153-5,
2017, 2,35 c.a.
5. HACHI, M.; IGNATOV, A. Benchmarking the investment and commercial performance of
Eastern Partnership countries and Czech Republic. Studii Europene, nr. 10, ISNN-L 2345 –
1041, 2017, pp. 57-70. http://www.studiieu.org/files/publications/SE-10-2017-18405.pdf
6. KOUTSOBINAS, Th., CRUDU R. Regulation and Culture Change in the Process of
Europeanisation in Neighbor Economies: The Case of Competition Regulation in Moldova.
Eastern European Journal of Regional Studies, Vol. 3, Issue 2, December 2017, p. 93-108,
0,87 c.a., ISSN: 1857-436X. Available
7. MĂMĂLIGĂ, A., BÎRCĂ, A., Employment by economic activites in the Republic of
Moldova and the European Union. În: Economic Theory and Law, Харків, nr 4 (31), 2017,
pag 11-25, ISSN 2522-4018 (Online) ISSN 2411-5584 (Print)
8. PLATON, Nicolae, Ensuring and Maintaining the Quality Standards in the Tourism
Enterprises’ Activity. Ovidius University Annals. Economic sciences series. Volume XVII,
Issue 2/2017, on page 300 – to 305, 0,51 sheets author. ISSN 2393-3127 (online), ISSN-L
2393-3119.
9. PLATON, Nicolae. Tourism multiplicator effect for the national economy of the country.
Ovidius University Annals. Economic sciences series. Volume XVII, Issue 2/2017, on page
306 – to 312, 0,57 sheets author. ISSN 2393-3127 (online), ISSN-L 2393-3119.
10. PLATON, Nicolae. Стратегическое управление туристской фирмы при помощи
интернет технологий. Весник Мариупольского Государственного Университета, серия
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Экономика, выпуск 14, 2017, Украина, Мариуполь, стр.204-2017, 0,90 п.с., ISSN 25181394 (Online), ISSN 2226-2822 (Print), УДК 33(05).
11. POPA, M. Economia Republicii Moldova la 25 de ani de independență. Perpetuarea sa în
etapa de dezvoltare economică Factor Driven. Studii Europene. Chişinău, 2017, Nr.9., p.7599. 0,87 c.a, ISSN 2345-1041 ISSN-L 2345-1041.
12. RUGA, E., HIOARĂ, N., Modern Socio-Economic Language and Communication (Brexit
Topic). În: Studia Linguistica: Institutum Philologiae Киевский Национальный
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Anexa 21. Proiectele de cercetare științifică finanțate de la bugetul de stat și nr. de cercetători în anul 2017
Nr. de ordine a proiectului
științific finanţat de la bugetul de
stat, codul proiectului și titlul
proiectului
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2
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11.817.08.82A
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competitivităţii Republici
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în
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regional şi mondial şi
direcţii de ameliorare şi
dezvoltare din perspectiva
implementării Acordului de
Asociere
cu
Uniunea
Europeană”
15.817.06.31A
“Reconfigurarea sistemului
financiar din Republica
Moldova
prin
prisma
criteriilor de eficienţă în
contextual Acordului de
Asociere între Uniunea
Europeană şi Republica
Moldova”
16.00420.08.18A
“Evaluarea sustenabilităţii
sistemului
national
de
pensii
şi
identificarea

Nr. de
cercetăt
ori

Cu titluri științifice și științifico-didactice
to
tal

Acad.

proiecte

7

6

1

9

6

5

3

Dr.

Dr.
hab.

Conf.
univ

3

3

3

-

5

1

-

3

-

Prof.
univ

Fără titluri științifice și
științifico-didactice

total

Drd
.

3

1

1

4

2

3

3

3

-

2

1

Maste
ranzi

Studenţi

Vârstă

≤ 35
ani

3

Gen

36 62
ani

≥ 63
ani

M

F

6

1

3

4

6

2

7

5

3

2
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4.

5.

6.

soluţiilor de reformare în
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asigurării
securităţii
sociale
şi
economice a Republicii
Moldova”
16.80013.16.06.24/Ro
“Evoluţii, tendinţe şi factori
de
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asupra
procesului
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creşterii
competitivităţii
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Ştiinţifică
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Economico-Financiară în
contextual
raportării
integrate:
paradigm
educaţionale şi provocări
profesionale”

6

3

1

2

1

2

1

3

3

2

3

1

4

2

14

11

1

9

4

6

5

3

3

2

11

1

9

5

13

13

11

2

4

9

13
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