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1. CADRUL JURIDIC ȘI ORGANIZATORIC AL ACADEMIEI DE STUDII 

ECONOMICE DIN MOLDOVA 

 

  Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) a fost fondată la 25 septembrie 1991, în 

baza Hotărârii nr.537 a Guvernului Republicii Moldova. Drept bază au servit două facultăţi din cadrul 

Universităţii de Stat –„Economie”; „Economie a Comerţului şi Merceologie” –şi Institutul Economiei 

Naţionale al Ministerului Economiei. Un rol incontestabil în obţinerea realizărilor instituţiei le-a 

revenit celor doi rectori ai ASEM –profesorii universitari Paul Bran (1991-1994) şi Eugeniu Hrişcev 

(1994 –2001), precum şi întregului colectiv de profesori, personalului administrativ şi auxiliar. De la 

bun început, scopul ASEM nu se axase doar pe pregătirea profesională propriu-zisă, de specialitate, a 

studenților, ci și pe educarea unei noi mentalități în spiritul libertății de gândire și acțiune, al 

pragmatismului și eficientei vieții. În toți acești ani, Academia de Studii Economice a evoluat 

considerabil, devenind principala și, pentru moment, unica instituție universitară de profil economic 

din țară, reprezentând un complex universitar modern. Nivelul înalt al studiilor, cercetările științifice 

profunde, tendința de perfecționare continuă și abilitatea de adaptare la cerințele societății ne-au plasat 

pe treapta celor mai atractive instituții de învățământ superior din Republica Moldova. O importanță 

deosebită în activitatea universității se acordă relațiilor de colaborare cu alte instituții de învățământ și 

centre de cercetare din 23 de state ale lumii, care au tradiții valoroase în domeniul studiilor și 

cercetărilor economice. Instituția noastră este membru al Asociației Universităților Francofone (AUF), 

membru al Rețelei Universităților din Bazinul Marii Negre (BSUN), membru al Rețelei Universităților 

Inițiativei Central - Europene (CEI University Network). Relațiile cu partenerii noștri au constituit un 

suport durabil pentru implementarea metodelor performante de predare și promovare a principiilor 

economiei moderne, iar, în cadrul schimburilor academice, numeroși profesori și studenți au efectuat 

stagii la universități de prestigiu în străinătate. Un rol aparte revine implementării, în cadrul A.S.E.M., 

a stipulărilor documentelor de constituire a Procesului de la Bologna, accentul fiind pus pe calitatea 

studiilor, dezvoltarea cercetărilor științifice și perfecționarea managementului universitar. 

În prezent, Academia de Studii Economice din Moldova constituie un complex universitar, în 

cadrul căruia activează 6 facultăţi cu 14 departamente, o secție studii, dezvoltare curriculară și 

management al calității, o direcție tehnologii informaționale,  7 servicii, Şcoala Masterală de Excelenţă 

în Economie şi Business, Şcoala Doctorală, Şcoala Doctorală în Drept, Științe Politice și 

administrative în consorțiu cu USPEE „Constantin Stere”, Colegiul Naţional de Comerţ. ASEM 

dispune de o bază materială solidă, constituită dintr-o bibliotecă ştiinţifică, un departament de 

informatizare, dotat cu tehnică performantă, câteva centre de formare continuă şi consultanţă, alte 

subdiviziuni, 6 blocuri de studii bine amenajate, dotate cu aparataj modern; 7 cămine, fiecare cu sală 

de meditaţii; un complex sportiv modern; 27 de săli de calculatoare, conectate la Internet; un centru 

curativ-consultativ; o bază de odihnă la Vadul-lui-Vodă etc.  

ASEM a fost acreditată de către Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare a 

instituțiilor de învățământ din Republica Moldova, eliberându-se CERTIFICAT DE ACREDITARE 

nr.003 din 21 iunie 2001, apoi a fost confirmată calitatea studiilor prin Hotărârea Colegiului 
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Ministerului Educației și Tineretului nr.651 din 24 mai 2007, obținând CERTIFICATUL DE 

ACREDITARE nr. 000004. 

În baza rezultatelor evaluării externe, Consiliul de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a 

Calității în Învățământul Profesional a luat decizia de acreditare a programelor de studii superioare de 

licența, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 692 din 11 iulie 2018, după cum 

urmează: 

Tabelul 1. Programe de studii la ciclul I, licență acreditate de ANACEC,  aprobate prin 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 692 din 11 iulie 2018 

Codul  

(conform  

Deciziei 

ANACIP) 

Codul 

nou 

Denumirea programului/forma de 

învățământ 

Perioada 

de 

valabilitate 

Decizia CC al 

ANACIP 

Certificat nr. 

313.1  0400.1. Administrate publică/ învățământ cu 

frecvență și f/r 

5 ani nr. 13 din 

15.09.2017 

000028 

363.2  0413.3 Achiziții /învățământ cu frecvență 5 ani nr. 10 din 

13.10.2017 

000067 

363.5 0413.2. Managementul resurselor umane/ 

învățământ cu frecvență 

5 ani Nr.9 din 

13.10,2017 

000059 

363.1. 0413.1. Business și Administrare/ învățământ 

cu frecvență și f/r 

5 ani Nr.8 din 

13.10.2017 

000066 

368.1. 0410.3 Cibernetică și Informatică economică/ 

învățământ cu frecvență și f/r 

5 ani Nr. 8 din 

15.09.2017 

000031 

366.1. 0410.1. Economie generală/ învățământ cu 

frecvență și f/r 

5 ani Nr.14 din 

15.09.2017 

000027 

364.1. 0412.1. Finanțe și bănci/ învățământ cu 

frecvență și f/r 

5 ani Nr.19 din 

29.09.2017 

000044 

365.1. 0410.2. Economie mondială și relații 

economice internaționale/ învățământ 

cu frecvență și f/r 

5 ani  Nr.16 din 

15.09.2017 

000029 

362.1. 0414.1. Marketing și Logistică/ învățământ cu 

frecvență și f/r 

5 ani Nr.1 din 

15.09.2017 

000025 

361.1.  0411.1. Contabilitate/ învățământ cu frecvență 

și f/r 

5 ani Nr.8 din 

29.09.2017 

000045 

367.1. 0410.3. Statistică și previziune economică / 

învățământ cu frecvență 

5 ani Nr. 12 din 

15.09.2017 

000030 

369.1. 0419.1. Merceologie și comerț/ învățământ cu 

frecvență și f/r 

5 ani Nr.10 din 

15.09.2017 

000026 

526.5 0613.2. Securitate informațională/ învățământ 

cu frecvență 

3 ani Nr.10 din 

23.02.2018 

000102 

526.2. 0613.1. Tehnologii informaționale/ învățământ 

cu frecvență 

5 ani Nr.11 din 

23.02.2018 

000104 

444.3. 0613.5. Informatică aplicată/ învățământ cu 

frecvență 

3 ani Nr.31 din 

23.02.2018 

000103 

În baza rezultatelor evaluării externe, Consiliul de Conducere al Agenției Naționale de 

Asigurare a Calității în Învățământul Profesional a luat decizia de acreditare a programelor de studii 
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superioare de licența, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 130 Din 07.02.2018, 

după cum urmează: 

Tabelul 2. Programe de studii la ciclul I, licență acreditate de ANACEC,  aprobate prin 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 130 Din 07.02.2018 

Codul  

(conform  

Deciziei 

ANACIP) 

Codul nou Denumirea programului/forma 

de învățământ 

Perioada de 

valabilitate 

Decizia CC al 

ANACIP 

Certificat nr. 

541.1. 0721.1. Tehnologia și managementul 

alimentației publice/ 

învățământ cu frecvență și f/r 

3 ani Nr. 4 din 

30.06.2017 

000020 

812.1. 1013.1. Turism/ învățământ cu 

frecvență și f/r 

5 ani Nr.6 din 

30.06.2017 

000019 

 

Programul de licență „Drept” a fost acreditat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 

731 din 19.10.2015 pe o perioadă de 5 ani.  

Misiunea universității ASEM și obiectivele au fost menționate în Raportul de activitate ASEM 

pentru anul universitar 2017-2018. 

2. STRUCTURA ASEM 

2.1.Structuri de conducere și administrative 

Sistemul organelor de conducere în ASEM, în conformitate cu Codul Educației, art. 102,  este 

format din Senat, CDSI, Consiliul științific, consiliul facultății, consiliul de administrație și Rectorul 

ASEM. 

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 profesoral-didactic 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, dintre care 10 sunt studenți de la toate ciclurile de studii, 

ceea ce reprezintă aproximativ 25% din total membri ai Senatului ASEM.  

Pe parcursul anului de studii 2018-2019 au fost planificate 7 ședințe ale Senatului De facto au 

avut loc 11 ședințe ale Senatului, inclusiv 4 –extraordinare. 

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. 
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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. Pe parcursul anului de studii 2018-2019 au avut loc 18 ședințe ale Consiliului de 

Administrație. 

 Consiliul Științific 

Lista nominală este prezentată mai jos: 

1. Guţu Corneliu, conf.cercet., dr. - preşedinte 

2. Feuraş Eugenia, prof.univ.,dr.hab. 

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

4. Bârcă Alic, prof.univ.,dr.hab. 

5. Pârţachi Ion, prof.univ.,dr. 

6. Coptileț Valentina, conf.univ.,dr. 

7. Sandulachi Veronica, studentă-doctorandă  - secretar 

Din 7 membri ai Consiliului Științific 43% sunt de sex masculin și 67% de sex feminin. 

În anul de studii 2018-2019 au fost organizate și petrecute 6 ședințe al Consiliului. 

Au fost examinate 24 de subiecte, repartizate pe ședințe după cum urmează 

 

 

Proces verbal nr. 1 al ședinței Consiliului Științific al ASEM din 03.09.2018. 

 

Ordinea de zi: 

 

1. Aprobarea Planului de activitate a Școlii Doctorale ASEM pentru anul de studii 2018-2019 

2. Aprobarea Planului de activitate a Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative a 

Consorțiului instituțiilor de învățămînt Academia de Studii Economice din Moldova și 

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”, pentru anul de 

studii 2018-2019. 

3. Aprobarea Obiectivelor calității pentru anul universitar 2018-2019 a Școlii Doctorale ASEM. 

4. Aprobarea Obiectivelor calității pentru anul universitar 2018-2019 a Școlii Doctorale în Drept, 

Științe Politice și Administrative a Consorțiului instituțiilor de învățămînt Academia de Studii 

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

Stere”. 

5. Examinarea și avizarea Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a programelor 

de postdoctorat în Școala Doctorală ASEM. 

6. Examinarea și avizarea Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a programelor 

de postdoctorat în Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative a Consorțiului 

instituțiilor de învățămînt Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de 

Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”. 

7. Aprobarea Planului individual de cercetare a postdoctoranzilor. 
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8. Avizarea contractului de desfășurare a programelor de postdoctorat în cadrul Școlii Doctorale 

ASEM. 

9. Avizarea contractului de desfășurare a programelor de postdoctorat în cadrul Școlii Doctorale 

în Drept, Științe Politice și Administrative a Consorțiului instituțiilor de învățămînt Academia 

de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene 

”Constantin Stere”. 

10. Examinarea componenței nominale a Comisiei de doctorat propusă pentru susținerea tezei de 

doctor ”Managementul calității totale – factor de sporire al performanțelor în domeniul 

producerii materialelor de finisare” prezentată de dna Cernavca Olesea. 

 

 

Procesul verbal nr.2 al ședinței Consiliului Științific al ASEM din 24.09.2018 

Ordinea de zi: 

1. Repartizarea granturilor doctorale pe conducători de doctorat pentru anul 2018-2019 la 

Școala doctorală ASEM. 

2. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclu III de studii universitare 

de doctorat pentru anul universitar 2018-2019 la Școala doctorală ASEM. 

3. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclu III de studii universitare 

de doctorat pentru anul universitar 2018-2019 la Școala doctorală din cadrul consorțiului 

ASEM-USPEE. 

 

Procesul verbal nr.3 al ședinței Consiliului Științific al ASEM din 09.10.2018 

Ordinea de zi: 

1. Decizia Școlii doctorale ASEM cu privire la selectarea candidaților pentru obținerea 

Bursei de excelență a Guvernului R.Moldova. 

2. Decizia Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative a Consorțiului 

instituțiilor de învățămînt Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea 

de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere” cu privire la selectarea 

candidaților pentru obținerea Bursei de excelență a Guvernului R.Moldova. 

 

Procesul verbal nr.4 al ședinței Consiliului Științific al ASEM din 19.11.2018 

Ordinea de zi: 

1. Aprobarea temelor tezelor de doctor (la contract) și a componenței comisiilor de 

îndrumare a studenților-doctoranzi în anul 2018 la Școala Doctorală ASEM. 

2. Despre redistribuirea surselor în cadrul proiectelor de cercetări științifice pentru 

anul 2018. 

3. Examinarea Demersului conducătorului științific E.Benea-Popușoi, dr.,conf.univ de 

modificare a denumirii tezei de doctor a studentei-doctorand Rusu Ecaterina (fără 

schimbarea conținutului)și înlocuirii unui membru din Comisia de îndrumare. 

 

Procesul verbal nr.5 al ședinței Consiliului Științific al ASEM din 14.02.2019 

Ordinea de zi: 

1. Aprobarea temelor tezelor de doctorat, confirmarea conducătorilor de doctorat și 

a comisiilor de îndrumare ale studenților-doctoranzi înmatriculați în anul de 
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studii 2018-2019, la Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative 

a Consorțiului instituțiilor de învățămînt Academia de Studii Economice din 

Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin 

Stere”. 
2. Modificarea componenței unor comisii de îndrumare în cadrul Școlii Doctorale 

în Drept, Științe Politice și Administrative a Consorțiului instituțiilor de 

învățămînt Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de 

Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”. 
3. Aprobarea statelor de personal la Școala Doctorală ASEM pentru anul 2019. 
4. Modificarea titlurilor unor teze de doctorat în cadrul Școlii Doctorale în Drept, 

Științe Politice și Administrative a Consorțiului instituțiilor de învățămînt 

Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice 

și Economice Europene ”Constantin Stere”. 
 

Procesul verbal nr.6 al ședinței Consiliului Științific al ASEM din 13.03.2019 

Ordinea de zi: 

1. Examinarea și aprobarea propunerilor de proiecte științifice pentru obținerea 

granturilor doctorale pentru anul de studii 2019-2020, depuse de Școala 

doctorală ASEM. 
2. Aprobarea proiectului de plan la postdoctorat pentru anul de studii 2019-

2020. 

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 ştiinţifico-didactic 

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 6 facultăți, respectiv fiecare facultate are  

Consiliul său, respectându-se atât principiul de reprezentativitate cât și includerea în componența sa a 

studenților în mărime de 25%.  

 

2.2.Componența Consiliului de dezvoltare strategică instituțională 

Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională al ASEM este format din 9 membri, după 

cum urmează: 

- trei membri desemnaţi: de Ministerul Educaţiei :  
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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 – ade pus 

cererea de plecare din calitatea de membru al CDSI ASEM. 

Dumitru URSU, preşedintele Ligii Bancherilor din R. Moldova; 

Grigore BELOSTECINIC  - Rector ASEM, prof. univ., dr. hab., academician; 

Igor MELNIC, prorector în probleme de administrare şi gospodărire, dr., conf. univ., ASEM. 

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 2018-2019 CDSI ASEM a avut 5 ședințe în cadrul cărora au fost 

discutate diverse întrebări ce țin de competența organului respectiv, inclusiv: 

- Despre mersul executării și rectificarea bugetului ASEM pentru anul 2018 

- Despre darea în locațiune a spațiilor ASEM 

- Discutarea bugetului ASEM pentru anul 2019 

- Aprobarea taxei de cazare în căminele studențești ale ASEM pentru anul 2019 

- Despre mersul implementării Planului Strategic de Dezvoltare al ASEM pentru perioada 2018-

2022   etc. 

 

2.3.Facultăți/departamente/catedre (lista structurată ierarhic) 

În ASEM studiile sunt organizate în cadrul a 6 facultăți, 14 departamente, o secție studii, 

dezvoltare curriculară și management al calității, o direcție tehnologii informaționale,  7 servicii, 

Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business, Şcoala Doctorală, Şcoala Doctorală în Drept, 

Științe Politice și administrative în consorțiu cu USPEE „Constantin Stere”, Colegiul Naţional de 

Comerţ. (Organigrama este prezentată în Anexa 1). 

1. Facultatea Business și Administrarea Afacerilor (Decan – conf.univ., dr. Solcan Angela) 

are în componența sa 3 Departamente:  

 Management - Șef Departament  conf.univ., dr. Țurcanu Gheorghe 

 Marketing și Logistică - Șef Departament – conf.univ., dr. Savciuc Oxana; 

 Comerț, Turism și Alimentație Publică  - Șef Departament, prof.univ., dr.hab. Turcov 

Elena; 
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2. Facultatea Economie Generală și Drept (Decan – prof.univ., dr.hab. Bîrcă Alic) are în 

componența sa 3 Departamente: 

 Teorie și Politici Economice – Șef Departament – conf.univ., dr. Tomșa A.; 

 Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare – Șef Departament - conf.univ., dr. 

Vaculovschi D.; 

 Drept - Șef Departament - conf.univ., dr. Armeanic A. 

3. Facultatea Finanțe (Decan – prof.univ., dr.hab. Cobzari Ludmila) are în componența sa 2 

Departamente: 

 Finanțe și Asigurări - Șef Departament - conf.univ., dr. Botnari N.; 

 Investiții și Activitate Bancară - Șef Departament - prof.univ., dr. Stratulat O. 

4. Facultatea Relații Economice Internaționale (Decan conf.univ., dr. Crudu Rodica) are în 

componența sa 2 Departamente: 

 Business Internațional  

 Limbi Moderne – Șef Departament  - conf.univ., dr.hab. Moldovanu Gh. 

5. Facultatea Contabilitate (Decan – conf.univ., dr. Grigoroi Liliana) are în componența sa 2 

Departamente: 

 Contabilitate, Audit și Analiză Economică - Șef Departament - conf.univ., dr. Lazari 

L.; 

 Educație Fizică și Sport – Șef Departament Scutelnic V. 

6. Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică (decan – conf.univ., dr. 

Toacă Zinovia) are în componența sa 2 Departamente: 

 Informatică și Managementul Informației - Șef Departament - conf.univ., dr. 

Prisăcaru A. Departamentul IMI este responsabil de pregătirea specialiștilor de 

înaltă calificare la specialitățile Tehnologii Informaționale, Securitatea 

Informațională, Informatică, Informatica Aplicată, Cibernetică și Informatică 

Economică, Management Informațional (la ciclul I, Licență), Tehnologii 

informaționale în economie, Management informațional, Securitatea Sistemelor 

Informatice, Securitatea Sistemelor Informatice (acord diplomă dublă (West Attica, 

Atena)) (la ciclul II, Masterat), Cibernetică și Informatică Economică și Sisteme 

Informaționale (la ciclul III, Doctorat) și de instruirea studenților de la toate 

specialitățile ASEM în folosirea metodelor economico-matematice și a aplicațiilor 

informatice, dar și de instruirea în informatica economică și informatica generală a 

studenților de la toate specialitățile ASEM. Colaboratorii departamentului 

efectuează, de asemenea, cercetări științifice în informatică și cibernetica economică 

pe tematici aparte. 

 Econometrie și Statistică Economică - Șef Departament - prof.univ., dr. Pârțachi I. 

Departamentul este responsabil de pregătirea tinerilor specialiști de înaltă calificare 

la specialitatea Statistică și previziune economică la ciclul I Licență, Analiza 

statistică în economie și business la ciclul II, Masterat, Statistică Economică la 

ciclul III, Doctorat și, de asemenea, de instruirea în matematică, matematici 
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economice și statistica economică a studenților de la toate specialitățile ASEM. 

Colaboratorii departamentului efectuează, de asemenea, cercetări științifice în 

domeniul matematicii și cel al statisticii economice pe tematici aparte. 

 

2.4.Centre/laboratoare de cercetare 

În cadrul facultății TISE activează următoarele centre și laboaratoare: 

Centrul de Competență în Informatică (responsabili, dr. Victor Andronatiev) are scopul de a 

promova și valorifica parteneriatul între mediul academic și cel de afaceri privind instruirea, reciclarea, 

inovarea, transferul tehnologic și cercetarea-dezvoltarea în informatică. În activitatea Centrului sunt 

implicați atât profesori experimentați de la Facultatea TISE și compania Crystal System, cât și 

specialiști din mediul de afaceri. 

Laboratorul specializat “Sisteme cibernetice și inovații TIC (șef laborator Boris 

Delimarschi) din 2005 utilizat pentru Activitățile practice /de laborator la disciplinele: Mentenanța 

calculatoarelor; Analiza și sinteza dispozitivelor numerice; Dispozitive și aplicații mobile; Proiectarea 

infrastructurii Sistemelor Informatice. La fel este utilizat pentru desfășurarea ședințelor cercului 

studențesc ”ICT Club” (2014-2019) 

Laboratorul Securitatea informațională (șef laborator prof.univ. Serghei Ohrimenco) are ca 

obiectiv activizarea cercetării științifice a studenților, doctoranzilor și a tinerilor cercetători în 

domeniul securității informaționale. Colaborează cu organizații similare din Federația Rusă, Ucraina și 

Bulgaria. Frecvent organizează conferințe internaționale și concursul lucrărilor studențești în domeniul 

„Securitatea informațională”. 

 

2.5.Alte subdiviziuni structurale 

Organizarea procesului de studii la ciclul II, Masterat este asigurată de Școala Masterală de 

Excelență în Economie și Business (ȘMEEB), care promovează politica ASEM de perfecţionare 

continuă a procesului de instruire, oferind programe de masterat de profesionalizare şi de cercetare în 

concordanţă cu standardele internaţionale de excelenţă. 

Conducerea  ȘMEEB  este formată di Director (conf.univ., dr. Casian Angela) 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 
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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. 

Serviciul „Școala de Formare Continuă”. 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.  

Din cadrul altor subdiviziuni fac parte: 

Secția Studii, Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii (SSDCMC) 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 SSDCMC sunt: 

a. Organizarea procesului de învăţământ. 

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

c. Formarea şi evidenţa contingentului de studenţi. 

d. Asigurarea funcţionării unui sistem instituţional de management al calităţii. 

e. Dezvoltarea competenţelor psihopedagogice ale cadrelor didactice. 

 

http://ase.md/ro/subdiviziuni/dsdcmc.html
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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 2018 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 279079 unităţi de 

depozitare (53303 titluri). Au fost procurate şi puse la dispoziţia utilizatorilor peste 2414 volume (485 

titluri). Valoarea totală a achizițiilor 278838 lei, dintre care 179557 (64%) au fost alocaţi din bugetul 

ASEM. Informarea utilizatorilor prin periodice şi seriale s-a realizat asigurându-se 41 abonamente în 

valoare de 81928 lei la principalele publicaţii locale, româneşti şi ruseşti. 

În anul 2018 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 34 lei (dintre care din bugetul ASEM – 22 lei). 

Pe parcursul anului, biblioteca şi-a completat fondurile prin donaţii şi proiecte cu 619 volume în 

valoare de 62907 lei. Au fost primite 123 publicații prin intermediul schimbului internaţional de la 

diverse universităţi de peste hotare. Totodată au fost transmise partenerilor 98 volume publicaţii și 72 

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 2018 

au beneficiat 8343 utilizatori. Aceştia au frecventat sălile noastre de 96172 ori, au realizat 33000 vizite 

virtuale şi au consultat 137000 de publicaţii; 204 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 participă în fiecare an la redactarea Anexei de publicaţii la Raportul de activitate ştiinţifică a 

ASEM în conformitate cu cerinţele ANACEC, AŞM şi standardele internaţionale de completare a 

datelor bibliografice. În anul 2018 bibliotecarii au realizat clasificarea CZU a articolelor pentru revista 

„Economică”, culegerile de articole științifice (260 articole); pentru teze de doctorat și masterat (660 

teze). Au fost realizate un şir de acţiuni de instruire a cadrelor didactice de la 5 departamente cu privire 

la prezentarea corectă a publicaţiilor în rapoartele ştiinţifice.  

Biblioteca a participat la elaborarea raportului de autoevaluare academică a programelor de 

studii la ASEM Ciclul, II, Masterat și la acreditarea Revistei Economica. 
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Informarea utilizatorilor bibliotecii despre resursele informaţionale are loc prin intermediul mai 

multor forme: difuzare culturală, expoziţii tematice, de informare şi on-line, liste electronice, Zile de 

Informare, prezentări de resurse la catedre şi în grupuri academice. Au fost trimise 62 liste 

bibliografice cu informaţii despre noile achiziţii şi noi resurse electronice. Cu scopul sporirii eficienţei 

informării profesorilor şi studenţilor au fost organizate 44 expoziţii de achiziții noi, 130 expoziţii 

tematice, 4 expoziţii virtuale, 2 expoziţii de fotografii, 3 expoziţii de pictură, 23 activităţi publice 

culturale. 

Direcția de Tehnologii Informaționale. 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 

Biroul „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. 

Biroul 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: 
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 Studenți Internaționali 

 Colaborare Internațională 

Biroul Relații internaționale (BRI) asigură; 1) promovarea ofertei educaționale a ASEM-ului la 

nivel internațional și dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională pe plan academic și de cercetare 

științifică cu universitați partenere, organizații guvernamentale și neguvernamentale, centre de 

cercetare, companii și fundații internaționale; 2)  internationalizarea curriculumului ASEM; 3) 

cresterea mobilitatilor academice si de studenti (incoming si outcoming). 

Biroul Proiecte și programe europene (BPPE) asigură promovarea programelor Europene  și 

altor surse de finanțare internaționale în cadrul ASEM, oferă servicii de consultanță personalului 

ASEM pentru elaborarea propunerilor de proiecte internaționale,  precum  coordonează și 

monitorizează proiectele internaționale care sunt în curs de implementare din partea ASEM. 

 

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. 

 

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. 

http://www1.ase.md/subdiviziuni/servex/index.php?page=international
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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; 

 

 

3. PROGRAME REALIZATE (CANTITATIV ȘI CALITATIV) ȘI FORMELE DE 

ORGANIZARE 

3.1.Ciclul I,studii superioare de licență  (lista conform Nomenclatorului domeniilor de 

formare profesională și al specialităților); 

 

În anul de studii 2018-2019 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 

Codul şi denumirea domeniului 

de formare profesională 

 

Specialitatea / 

programul de studii la 

ciclul I (licenţă) 

041  0410 Economie 0410.1 Economie generală 
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Ştiinţe economice 

 

 0410.2 Economie mondială și 

relații economice 

internaționale 

0410.4 Cibernetică și 

informatică economică 

0411 Contabilitate  0411.1 Contabilitate 

0412 Finanţe și bănci  0412.1 Finanțe și bănci 

0413 Business şi administrare  
 

0413.1 Business și 

administrare 

0413.2 Managementul 

resurselor umane 

0414 Marketing 0414.1 Marketing și logistică 

0419 Merceologie și comerț 0419.1 Merceologie și comerț 

042 Drept 0421 Drept 0421.1 Drept 

061 Tehnologii ale 

informaţiei şi 

comunicaţiilor 

0613 Dezvoltarea produselor 

program şi a aplicaţiilor 

0613.1 Tehnologia informaţiei 

0613.5 Informatică aplicată 

072 Tehnologii de 

fabricare şi prelucrare 

 

0721 Procesarea alimentelor 0721.1 Tehnologia şi 

managementul alimentaţiei 

publice 

101 Servicii publice 1013 Servicii hoteliere, turism și 

agrement  

1013.1 Servicii hoteliere, 

turism și agrement  

 

Tot odată, în anul de studii 2018-2019 au fost pregătiți specialiști la următoarele programe de 

licență: Achiziții, Administrație publică, Statistică și previziune economică.  

 

În anul 2018-2019 la programul de studii „Contabilitate” cu diplomă dublă cu Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, România și-au făcut studiile: 30 studenți înmatriculați în ASEM și 31 

studenți înmatriculați în Universitatea „Ștefan cel Mare”. 

 

3.2.Ciclul II, studii superioare de master (indicarea tipului programului, denumirii 

programului, nr. de credite și domeniului general de studii in care se încadrează) 

 

În cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, instituţie de învăţământ superior care 

organizează instruire la III cicluri: licență, masterat, doctorat, la ciclul II, masterat sunt autorizate peste 

60 programe de masterat de profesionalizare și 11 de cercetare, nivelul de calificare conform ISCED 7. 

Oferta educațională a ASEM include ca formă de organizare studii cu frecvență și cu frecvență redusă. 

În cadrul Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business în anul de universitar 2018-2019 

a fost asigurată organizarea studiilor la 24 programe de masterat cu 90 și 120 P.C., inclusiv 6 grupe 

academice cu frecvență redusă: anul I de studii -  la programele de masterat Administrarea afacerilor și 

Contabilitate și audit; Management în administrație publică, Administrarea afacerilor și Contabilitate și 

audit - la anul II de studii și absolvenți la programul de masterat – Contabilitate și audit. 
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  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; și 101. Servicii publice. 

Lista programelor de studii la care au fost organizate studii în anul universitar 2018-2019 este 

prezentă în tabelul  4. 

Tabelul 4. Programe de masterat la care au fost organizate studii în anul universitar 2018-

2019 

Nr. 

d/o 

Domeniul 

general de studii 

Denumirea programului Tipul programului Nr. 

ECTS 

1. Științe 

economice 

Administrarea Afacerilor De profesionalizare 120 

2. Managementul proiectelor europene De profesionalizare 120 

3. Managementul și dezvoltarea 

resurselor umane 

De profesionalizare 120 

4. Managementul marketingului De profesionalizare 120 

5. Reclamă și Relații cu publicul De profesionalizare 120 

6. Contabilitate și audit De profesionalizare 120 

7. Finanțe și contabilitatea firmei De profesionalizare 120 

8. Administrarea bancară (eng.) De profesionalizare 120 

9.. Administrarea financiar-bancară De profesionalizare 120 

10. Finanțe publice și fiscalitate De profesionalizare 120 

11. Finanțe corporative și asigurări De profesionalizare 120 

12. Tranzacţii Internaţionale şi Diplomaţie 

Economică 

De profesionalizare 120 

13. Comerț Exterior și Activitate Vamală De profesionalizare 120 

14. Demografie și economia populației De profesionalizare 120 

15. Servicii publice Gestiunea şi dezvoltarea turismului De profesionalizare 120 

16. Științe 

administrative 

Management în administraţie publică   De profesionalizare 120 

17. Tehnologii 

informaționale 

și comunicații 

Managementul informaţional De profesionalizare 120 

18. Tehnologii informaționale în 

economie 

De profesionalizare 120 

19. Drept Drept economic De profesionalizare 90 

20. Drept și proceduri vamale De profesionalizare 90 

21. Drept financiar-fiscal De profesionalizare 90 

22. Drept financiar-fiscal De profesionalizare 120 

23. Dreptul în afaceri De profesionalizare 120 

24. Drept și proceduri vamale De profesionalizare 120 

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

programe de masterat  la care și sunt formate grupe academice. 
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3.3.Ciclul III, studii superioare de doctorat (indicarea denumirii școlii doctorale, a 

programului și conducătorului de doctorat,  nr. de credite și domeniul științific de 

studii in care se încadrează, nr. conducători doctorat; nr. studenți-doctoranzi; nr. teze 

susținute) 

Studenții de la cilul III, doctorat își pot face studiile în ASEM în cadrul Școlii Doctorale ASEM  

și în cadrul Școlii Doctorale 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”. 

Școala Doctorală ASEM este condusă de prof.univ., dr.hab. Feuraș Evghenia, iar în cadrul acesteia  

sunt organizate studii la următoarele specialități științifice: 

Tabelul 5. Programe de studii la ciclul III, doctorat, organizate în cadrul Școlii Doctorale ASEM 

Nr 

d/o 

Domeniul 

științific 

Profilul 

științific 

Specialitatea științifică Codul  Nr.ECTS 

1. Ştiinţe ale 

naturii 

Informatică 

aplicată 

Sisteme informatice 

 

122.02. 180 

2. Geografie 

umană 

Geografie economică şi socială 154.01 180 

3. Ştiinţe sociale 

şi economice 

Economie, 

business, 

administrare 

Teorie economică şi politici 

economice 

521.01 180 

4. Economie mondială; relaţii 

economice internaţionale 

521.02 180 

5. Economie şi management în 

domeniul de activitate 

521.03 180 

6. Marketing; logistică 521.04 180 

7. Finanţe, 

contabilitate, 

analiză 

economică 

Finanţe 522.01 180 

8. Contabilitate; audit; analiză 

economică 

522.02 180 

9. Cibernetică, 

statistică şi 

informatică 

economică 

Cibernetică și informatică 

economică 

523.01 180 

10 Statistică economică 523.02 180 

 

Programe de postdoctorat  sunt organizate la următoarele specialități științifice: 
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 521.03.Economie şi management în domeniul de activitate 

 521.02.Economie mondială; relaţii economice internaţionale 

 522.01.Finanţe 

 

Conducătorii de doctorat abilitați cu dreptul  de a conduce teze de doctorat sunt prezenți în Tabelul de 

mai jos: 

Tabelul 6.  Lista conducătorilor de doctorat abilitaţi  pe specialități științifice 

Nr. 

d/o 

 

Gradul 

ştiinţific 

 

Numele, prenumele 

conducătorului  

(consultantului) 

ştiinţific 

Specialitatea la 

care este abilitat 

în calitate de 

conducător  

(consultant) 

ştiinţific 

Nr. dispoziţiei, 

data 

Expirarea 

termenului de 

abilitare 

Domeniul - Ştiinţe sociale şi economice 

521.01.Teorie economică şi politici economice 

1.  D Tomşa Aurelia 521.01 D nr.1865, 

14.11.2013 

14.11.2019 

2.  DH Feuraş Eugenia 521.01 D nr.2491, 

28.12.2016 

28.12.2022 

3.  DH Sorocean Olga 521.01 D nr.2902, 

23.03.2018 

23.03.2024 

4.  DH Chistruga Boris 521.01, 521.02 D 1959, 

13.02.2014 

13.02.2020 

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

23.12.2014 

13.02.2020 

6.  D Filip Nolea 521.01 D nr.2900, 

23.03.2018 

23.03.2024 

521.02.Economie mondială; REI 

1.  DH Chistruga Boris 521.02,521.01 D 1959, 

13.02.2014 

13.02.2020 

2 DH Lobanov Natalia 521.02 D nr.2903, 

23.03.2018 

23.03.2024 

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

18.12.2013 

18.12.2019 

4. DH Ţâu Nicolae 521.02 

 

D nr. 2740 

31.05. 2017  

31.05.2023 

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate 

1.  DH Cotelnic Ala 521.03 D nr.2908 

23.03.2018 

23.03.2024 

2.  D Cojocaru Vadim 521.03 D nr.2907, 

23.03.2018 

23.03.2024 

3.  DH Popa Andrei 521.03 D nr. 2474, 

06.10.2016 

06.10.2022 

4.  D Ţurcanu Gheorghe 

 

521.03 D nr. 2473, 

06.10.2016 

06.10.2022 

5.  DH Şişcan Svetlana-Zorina 521.03, 521.02 D nr.1891, 18.12.2019 

http://www.cnaa.md/person/2854/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/3659/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/3660/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/8316/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/3660/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/8368/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/8322/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/5766/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/2873/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/7310/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/12179/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/8322/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
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18.12.2013 

6.  D Bilaş Ludmila 521.03 D 1958, 

13.02.2014 

13.02.2020 

7.  D Borcoman Raisa 521.03 D nr.2905, 

23.03.2018 

23.03.2024 

8.  D Guţu Corneliu 521.03 D nr.1859, 

03.10.1013 

03.10.1019 

9.  D Vaculovschi Dorin 521.03 D nr.2914, 

23.03.2018 

23.03.2024 

10.  D Solcan Angela 521.03 D nr.2911, 

23.03.2018 

23.03.2024 

11.  D Covaş lilia 521.03 D nr.1999, 

29.05.2014 

29.05.2020 

12.  D Movilă Irina 521.03 D nr.3129, 

25.01.2019 

25.01.2025 

13.  D Platon Nicole 521.03 D nr.2595, 

23.03.2017 

23.03.2023 

521.04.Marketing; logistică 

1.  DH Belostecinic Grigore 521.04 D nr.2915, 

23.03.2018 

23.03.2024 

2.  D Savciuc Oxana 521.04 D nr.2457, 

5.07.2016 

5.07.2022 

522.01.Finanţe  

1.  DH Cobzari Ludmila 522.01 D nr.2612, 

23.03.2017 

23.03.2023 

2.  DH Hîncu Rodica 522.01 D nr.2613, 

23.03.2017 

23.03.2023 

3.  DH Ciubotaru Maria 522.01 D nr. 2693, 

31.05.2017 

31.05.2023 

4.  DH Băncilă Natalia 522.01 D nr.2917, 

23.03.2018 

23.03.2024 

5.  DH Secrieru Angela 522.01 D nr.2808, 

23.03.2018 

23.03.2024 

6.  D Suhovici Ana 522.01 D 1960, 

13.02.2014 

13.02.2020 

7.  D Botnari Nadejda 522.01 D nr. 2694, 

31.05.2017 

31.05.2023 

8.  D Cociug Victoria 522.01 D nr.2919, 

23.03.2018 

23.03.2024 

9.  D Buşmachiu Eugenia 522.01 D nr.2918, 

23.03.2018 

23.03.2024 

10.  D Erhan Lica 522.01 D nr.2491, 

15.11.2016 

06.10.2022 

11.  D Belobrov Angela 522.01 D nr.2598, 

23.03.2017 

23.03.2023 

12.  D Ciobu Stela 522.01 D nr.5/3010, 

11.05.2018 

11.05.2024 

522.02.Contabilitate; audit; analiză economică 

1.  DH Bucur Vasile 522.02 D nr.2922, 

23.03.2018 

23.03.2024 

http://www.cnaa.md/person/2861/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/5655/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/2958/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/4726/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/8340/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/2986/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.06/
http://www.cnaa.md/person/7372/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.06/
http://www.cnaa.md/person/4809/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/5962/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/3337/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/7629/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/6652/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/8351/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/2936/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/17076/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/4446/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/4749/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
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1.  D Pârţachi Ion 523.02 D nr.2925, 

23.03.2018 

23.03.2024 

2.  D Cara Elena 523.02 D 1961, 

13.02.2014 

13.02.2020 

Domeniul - Ştiinţe ale naturii 

122.02.Sisteme informatice  şi 523.01.Cibernetică şi informatică economică 

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

09.04.2015 

09.04.2021 

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

7.10.2015 

07.10.2021 

3.  D Godonoagă Anatol 523.01 D nr.2141, 

09.04.2015 

09.04.2021 

154.01.Geografie economică şi socială 

1.  D Bacal Petru 154.01 D nr.1888, 

18.12.2013 

18.12.2019 

2.  D Hachi Mihai 154.01 D nr. 2619 

31.05.2017 

31.05.2023 

 

 

Numărul studenților-doctoranzi și repartizarea acestora pe specialități științifice este prezentă în 

Tabelul de mai jos: 

Tabelul 7. Numărul de studenți-doctoranzi pe specialități științifice 

Nr. 

d/o 

Specialitatea 

 

Nr. studenților 

doctoranzi 

2.  DH Ţurcanu Viorel 522.02 D nr.2924, 

23.03.2018 

23.03.2024 

3.  DH Nederiţă Alexandru 522.02 D nr.2923, 

23.03.2018 

23.03.2024 

4.  D Grigoroi Lilia 522.02 D nr.2061, 

23.12.2014 

23.12.2020 

5.  D Popovici Angela 522.02 D nr.2261, 

7.10.2015 

07.10.2021 

6.  D     Bajerean Eudochia 522.02 D nr.2921, 

23.03.2018 

23.03.2024 

7.  D Manoli Mihail 522.02 D nr.1855, 

3.10.2013 

03.10.2019 

8.  D Lazari Liliana 522.02 D nr.2492, 

15.11.2016 

15.11.2022 

9.  D Graur Anatol 522.02 D nr.2599, 

23.03.2017 

23.03.2023 

10.  D Muntean Neli 522.02 D nr.2640, 

31.05.2017 

31.05.2023 

11.  D Mihaila Svetlana 522.02 D nr.2489 

15.11.2016 

15.11.2022 

12.  D Badicu Galina 522.02 D nr.2809, 

23.03.2018 

23.03.2024 

13.  D Bîrcă Aliona 522.02 D nr.2810, 

23.03.2018 

23.03.2024 

523.02.Statistică economică 

http://www.cnaa.md/person/4411/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.11/
http://www.cnaa.md/person/8353/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.11/
http://www.cnaa.md/person/3827/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/01.05.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.13/
http://www.cnaa.md/person/8364/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/01.05.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.13/
http://www.cnaa.md/person/3635/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.13/
http://www.cnaa.md/person/2894/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/8358/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/5272/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/3826/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
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1.  122.02.Sisteme informatice   6 

2.  154.01.Geografie economică şi socială 7 

3.  521.01.Teorie economică şi politici economice 5 

4.  521.02.Economie mondială; REI 6 

5.  521.03. Economie şi management în domeniul de activitate 26 

6.  521.04.Marketing; logistică 5 

7.  522.01.Finanţe 19 

8.  522.02.Contabilitate; audit; analiză economică 22 

9.  523.01.Cibernetică şi informatică economică 3 

10.  523.02.Statistică economică 6 

Total 105 

 

Pe parcursul anului universitar 2018-2019 în cadrul Școlii Doctorale ASEM au fost susținute și 

aprobate de Consiliul de Conducere al ANACEC două teze de doctor habilitat și  16 teze de doctor în 

științe. Nominal, persoanele, care au susținut, tema tezei și conducătorul științific sunt prezentați mai 

jos: 

 

În baza Deciziei nr.14 din 23.11.2018 a Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de 

Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) s-a decis de a conferi gradul științific 

de doctor habilitat următoarelor persoane: 

1. MOVILĂ Irina - doctor habilitat în științe economice în urma susținerii tezei 

„Managementul strategic al competitivităţii capitalului uman pe piaţa muncii în 

condiţiile dezvoltării regionale / Стратегический менеджмент 

конкурентоспособности человеческого капитала на рынке труда в условиях 

регионального развития” în Consiliul Științific Specializat DH  32.521.03-15 din 

cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova la data de 14 septembrie 2018, 

specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate, conducător de 

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

 

În baza Deciziei nr.15 din 23.11.2018 a Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de 

Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) s-a decis de a conferi gradul științific 

de doctor următoarelor persoane: 

1.  POPA Marina - doctor în științe economice, în urma susținerii tezei ,,Factorii creșterii 

productivității muncii în condițiile internaționalizării economiilor naționale" in Consiliul 

Științific Specializat D 32.521.02-04 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, 

la data de 29 iunie 2018, specialitatea 521.02. Economie mondială; relații economice 

internaționale, conducător de doctorat – prof.univ.,dr.hab. Boris Chistruga 

 

2.  ȚÎMBALIUC Natalia - doctor în științe economice, în urma susținerii tezei ,,Inteligența 

emoțională ca factor de eficientizare a managementului organizației" in Consiliul Științific 

Specializat D 32.521.03-11 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la data de 
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29 iunie 2018, specialitatea 521.03, Economie și management în domeniul de activitate, 

conducător de doctorat – prof.univ.,dr.hab. Ala Cotelnic 

 

3.  CROTENCO Irina - doctor în științe economice, în urma susținerii tezei ,,Managementul 

strategic al dezvoltării complexului regional (cazul domeniului turismului Republicii 

Moldova)/ Стратегический менеджмент развития регионального комплекса (на примере 

сферы туризма Республики Молдова)  in Consiliul gtiinlific Specializat D 32.521.03-12 din 

cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la data de 06 iulie 2018, specialitatea 

521.03. Economie și management în domeniul de activitate, conducător de doctorat – 

prof.univ.,dr.hab. Ala Cotelnic 

 

4.  ILCIUC Cătălina - doctor în științe economice, în urma susținerii tezei ,,Implicații 

manageriale asupra motivației personalului în organizațiile din Republica Moldova" in 

Consiliul Științific Specializat D 32.521.03-13 din cadrul Academiei de Studii Economice din 

Moldova, la data de 06 septembrie 2018, specialitatea 521.03. Economie și management în 

domeniul de activitate, conducător de doctorat – conf.univ.,dr.hab. Alic Bîrcă 

 

5.  NICOV Irina - doctor în științe economice în urma susținerii tezei ,,Antreprenoriatul 

inovațional - premisa a integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană" in Consiliul 

Științific Specializat D 32.521.03-14 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, 

la data de 1l iulie 2018, specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de 

activitate, conducător de doctorat – prof.univ.,dr.hab. Ion Paladi 

 

6.  GHERMAN Ekaterina - doctor în științe economice, in urma susținerii tezei ,,Evaluarea 

formării și dezvoltării mecanismului investițional al Republicii Moldova / Оценка 

формирования и развития инвестиционного механизма Республики Молдова" în Consiliul 

Științific Specializat D 32.522.01-14 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova 

la data de 30 iunie 2018, specialitatea 522.01. Finanțe, conducător de doctorat – 

prof.univ.,dr.hab. Ludmila Cobzari 

 

7.  BORTA Grigori - doctor în științe economice, în urma susținerii tezei ,,Cercetarea economiei 

tenebre in domeniul tehnologiilor informaționale" in Consiliul Științific Specializat D 

32.523.01-02 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova la data de 11 septembrie 

2018, specialitatea 523.01. Cibernetică și informatică ecorutmică, conducător de doctorat – 

prof.univ.,dr.hab. Serghei Ohrimenco 

 

 

În baza Deciziei nr.32 din 25.01.2019 a Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de 

Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) s-a decis de a conferi gradul științific 

de doctor următoarelor persoane: 

1. Olga CONENCOV - doctor în științe economice, în urma susținerii tezei ,,Finanțarea 

investițiilor în capitalul uman educațional în perspectiva îmbunătățirii calității vieții în 

Republica Moldova" in Consiliul Științific Specializat D 32.522.01-15 din cadrul Academiei de 
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Studii Economice din Moldova la data de 28 septembrie 2018, specialitatea 522.01. Finanțe, 

conducător de doctorat – prof.univ.,dr.hab. Rodica Hîncu 

 

2.  Irina ROITMAN - doctor în științe economice, în urma susținerii tezei ,,Impactul 

megatendințelor economiei mondiale asupra turismului internațional și național" in Consiliul 

Științific Specializat D 32.521.02-05 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova 

la data de 05 octombrie 2018, specialitatea 521.02. Economie mondială; relații economice 

internaționale, conducător de doctorat – conf.univ.,dr.hab. Svetlana-Zorina Șișcan. 

 

3.  Dragoș DUCA - doctor în științe economice, în urma susținerii tezei ,,Marketingul ca factor 

strategic al afacerii în condițiile intensificării concurenței" in Consiliul Științific Specializat D 

32.521.04–02 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova la data de 12 octombrie 

2018, specialitatea 521.04. Marketing și logistică, acad.,prof.univ.,dr.hab. Grigore Belostecinic. 

 

În baza Deciziei nr.5 din 19.04.2019 a Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de 

Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) s-a decis de a conferi gradul științific 

de doctor următoarelor persoane: 

1.  Igor BELOSTECINIC - doctor în științe economice, în urma susținerii tezei ”Брендинг в 

стратегическом планировании маркетинга (Brandingul în planificarea strategică de 

marketing)” in Consiliul Științific Specializat D 521.04-30 din cadrul Academiei de Studii 

Economice din Moldova la data de 20 februarie 2019, specialitatea 521.04. Marketing și 

logistică, conf.univ.,dr., Oxana Savciuc. 

 

2. Natalia REMEȘOVSCHI - doctor în științe economice, în urma susținerii tezei 

”Fundamentarea politicii de marketing a întreprinderii de servicii sub influența 

comportamentului consumatorului pe piața serviciilor de cleaning” in Consiliul Științific 

Specializat D 521.04-29 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova la data de 15 

februarie 2019, specialitatea 521.04. Marketing și logistică, prof.univ.,dr., Victor Căun. 

 

3. Rodica SLUTU - doctor în științe economice, în urma susținerii tezei ”Marketingul resurselor 

umane și posibilități de aplicare în condițiile Republicii Moldova” in Consiliul Științific 

Specializat D 521.04-28 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova la data de 20 

februarie 2019, specialitatea 521.04. Marketing și logistică, acad.,prof.univ.,dr.hab. Grigore 

Belostecinic. 

 

În baza Deciziei nr.6 din 09.07.2019 a Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de 

Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) s-a decis de a conferi gradul științific 

de doctor habilitat următoarelor persoane: 

1. Nicolae PLATON – doctor habilitat în științe economice în urma susținerii tezei 

„Strategii durabile de management în dezvoltarea turismului intern și receptor din 

Republica Moldova” în Consiliul Științific Specializat DH 32.521.03-02 din cadrul 
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Academiei de Studii Economice din Moldova la data de 19 aprilie  2019, specialitatea 

521.03. Economie și management în domeniul de activitate, conducător de doctorat, 

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

 

În baza Deciziei nr.7 din 09.07.2019 a Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de 

Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) s-a decis de a conferi gradul științific 

de doctor următoarelor persoane: 

1.Masadeh ADEEB - doctor în științe economice, în urma susținerii tezei Лидерство и 

командообразование как факторы результативной деятельности и сотрудников в 

организации. 

(Leadership și teambuilding ca factori ai activității eficiente a angajaților organizației) 

în Consiliul Științific Specializat D 521.03-27 din cadrul Academiei de Studii 

Economice din Moldova, la data de 23 aprilie 2019, specialitatea 521.03. Economie și 

management în domeniul de activitate, conducător de doctorat – conf.univ.,dr. Liudmila 

Bilaș. 

2. Ana CEBOTARI - doctor în științe economice, în urma susținerii tezei Contabilitatea 

veniturilor personalului și perfecționarea acesteia în Consiliul Științific Specializat D 

522.02-46 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la data de  20 mai 

2019, specialitatea 522.02 - Contabilitate; audit; analiză economică, conducător de 

doctorat – prof.univ., dr.hab. Vasile Bucur. 

3. FRUMUSACHI  Ludmila - doctor în științe economice, în urma susținerii tezei 

Particularităţile contabilităţii în instituţiile medico-sanitare publice la autofinanţare în 

Consiliul Științific Specializat D 522.02-21 din cadrul Academiei de Studii Economice 

din Moldova, la data de  03 aprilie  2019, specialitatea 522.02 - Contabilitate; audit; 

analiză economică, conducător de doctorat – prof.univ., dr.hab. Viorel Țurcanu. 

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” a fost autorizată de Agenţia Naţională de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional prin Autorizarea de funcţionare provizorie a Şcolilor 

doctorale şi a programelor de doctorat nr. 34-CC din 12.10.2015 pentru organizarea programelor de 

studii în domeniul ştiinţific “5.Ştiinţe Sociale şi Economice”, în cadrul programelor de doctorat la 

următoarele specialităţi ştiinţifice:  

Tabelul 8. Lista programelor de doctorat, organizate în cadrul Școlii Doctorale în Drept, 

Științe Politice și Administrative pe specialități științifice 

55. Ştiinţe juridice 

 

551. Teoria generală a dreptului  

 551.01. Teoria generală a dreptului  

552. Drept public  
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552.01. Drept constituţional 

552.02. Drept administrativ 

552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal) 

552.04. Drept funciar şi al mediului  

552.05. Drept informaţional 

552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii  

552.07. Drept contravenţional 

552.08. Drept 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 

563. Ştiinţe administrative 

563.01. Teoria, metodologia administraţiei publice 

563.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile 

administraţiei publice. Servicii publice 

 

Lista conducătorilor de doctorat este prezentă în Tabelul 9. 
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Tabelul 9.  Lista conducătorilor de doctorat ai Şcolii Doctorale în Drept, Știinţe Politice şi 

Administrative din cadrul Consorţiului Naţional al Academiei de Studii Economice din Moldova 

şi Universității de Studii Politice şi Economice Europene ”Constantin Stere” 

Nr. 

d/o 
Nume, prenume 

Grad și 

titlu/instituția la 

care este titular 

Profilul/specialitatea 

1.  
Armeanic 

Alexandru 
dr., conf. univ. 

552.01. Drept public (cu specificarea: constituțional, 

administrativ, polițienesc, militar, financiar, vamal, 

informațional, ecologic); organizarea și funcționarea 

instituțiilor de drept 

2.  Așevschi Valentin dr., conf. univ. 552.04. Drept funciar şi al mediului 

3.  Avornic Gheorghe dr. hab., prof. univ. 

551.01. Teoria generală a dreptului 

552.01. Drept constituţional 

552.04. Drept funciar și al mediului 

552.05. Drept internaţional 

552.06. Dreptul științei, educației și culturii 

4.  Balan Oleg dr.hab., prof.univ. 552.08. Drept internațional şi european public 

5.  Băieșu Aurel dr.hab., prof.univ. 553.06. Drept internaţional şi european privat 

6.  Bâcu Adelina dr., conf.univ. 553.03. Drept procesual civil 

7.  Berliba Viorel dr. hab., conf. univ. 
554.01. Drept penal şi execuţional penal 

554.02. Criminologie 

8.  Boișteanu Eduard dr. hab., conf. univ. 553.05. Dreptul muncii și protecției sociale 

9.  Bordeianu Cătălin dr., prof.univ. 
561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituții și 

procese politice 

10.  Cârnaț Teodor dr.hab., prof.univ. 

552.01. Drept constituţional  

552.02. Drept administrativ  

552.03. Drept financiar (bancar, fiscal' vamal) 

11.  Cebotari Valentina dr., conf.univ 
553.01. Drept civil 

553.04. Dreptul familiei 

12.  
Constantinescu 

Elena 
dr.,conf.univ. 

553.01. Drept privat (cu specificarea : civil, 

familial,procesual civil, notarial, al afacerilor, 

informațional,internațional privat, dreptul muncii, 

dreptul protecției sociale) 

13.  Coptileț Valentina dr.conf.univ 551.01. Teoria generală a dreptului 

14.  Craiovan Ion dr., prof.univ. 551.01. Teoria generală a dreptului 

http://www.cnaa.acad.md/scientific-advisers/12.00.03/
http://www.cnaa.acad.md/scientific-advisers/12.00.03/


32 
 

15.  Dandara Lilia dr.,conf.univ. 553.01. Drept civil 

16.  Donos Evlampie dr.,conf.univ. 553. Drept privat 

17.  Evtodiev  Igor dr.,conf.univ. 01.04.10. Fizica și ingineria semiconductorilor 

18.  
Golubenco 

Gheorghe 
dr.,conf.univ. 

554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigații 

operative 

19.  Gheorghiță Mihail dr. hab., prof. univ. 554. Drept penal 

20.  Grecu Raisa dr. hab., prof. univ. 

551.01. Teoria generală a dreptului 

554.01. Drept penal şi drept execuţional penal ; 

554.02. Criminologie 

21.  Humă Ioan dr., prof.univ. 551.01. Teoria generală a dreptului 

22.  Mariț Alexandru dr., conf.univ. 
554.01. Drept penal şi execuţional penal 

554.02. Criminologie 

23.  Mihalachi Iurie dr., conf.univ. 
553.01. Drept civil 

553.02. Dreptul afacerilor 

24.  Osoianu Tudor dr., conf.univ. 

554.01. Drept penal și execuțional penal 

554.03. Drept procesual penal 

554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigații 

operative 

25.  Pașcaneanu Tudor dr., conf.univ. 552.01. Drept administrativ 

26.  Poalelungi Mihai dr., conf.univ. 
551.01. Teoria generală a dreptului 

552.08. Drept internațional si european public 

27.  Popa Victor dr.hab., prof.univ. 

552.01. Drept public (cu specificarea:constituțional, 

administrativ, polițienesc, militar, financiar, vamal, 

informațional, ecologic); organizarea și funcționarea 

instituțiilor de drept 

28.  Popovici Tudor dr., conf.univ. 554.01. Drept penal şi execuţional penal 

29.  Plotnic Olesea dr.hab., conf.univ. 

553.01. Drept civil; 

553.02. Dreptul afacerilor 

553.06. Drept internațional și european privat 

30.  Romandaș Nicolae dr., prof.univ. 553.05. Dreptul muncii și protecției sociale 

31.  Rusnac Gheorghe dr.hab., prof.univ. 
562.01. Teoria, metodologia și istoria politologiei; 

instituții și procese politice 

32.  
Voicu Alexandru 

Virgiliu 
dr., prof.univ. 

553.01. Drept civil 

553.04. Dreptul familiei 

33.  Sîrcu Diana dr.hab., conf.univ. 552.08. Drept internaţional și european public 

http://www.cnaa.acad.md/scientific-advisers/12.00.03/
http://www.cnaa.acad.md/scientific-advisers/12.00.10/
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34.  Slusarenco Svetlana dr., conf.univ. 552.01. Drept constituțional 

35.  
Solomon 

Constantin 
dr.hab., prof.univ. 

562.01. Teoria, metodologia și istoria politologiei; 

instituții și procese politice 

36.  Varzari Pantelemon dr.hab., prof.univ. 
562.01. Teoria, metodologia și istoria politologiei; 

instituții și procese politice 

37.  
Zaporojan 

Veaceslav 
dr., conf.univ. 552.01. Drept constituțional 

 

Numărul doctoranzilor în cadrul Scolii doctorale constituie 78 persoane. Repartizarea acestora 

pe specialități științifice este prezentat în tabelul de mai jos. 

Tabelul  10. Numărul doctoranzilor pe specialități științifice 

Nr. 

d/o 

 

Specialitatea 

 

Nr. studenților 

doctoranzi 

1.  551.01. Teoria generală a dreptului 8 

2.  552.01. Drept public. Drept constituţional 9 

3.  552.02. Drept public. Drept administrativ 4 

4.  552.03. Drept public. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal) 1 

5.  552.04. Drept public. Drept financiar și al mediului 1 

6.  552.06. Drept public. Dreptul științei, educației și culturii 1 

7.  552.08.Drept public.  Drept internaţional şi european public. 8 

8.  553.01. Drept privat. Drept civil 14 

9.  553.02.Drept privat. Dreptul afacerilor  3 

10.  553.04. Drept privat. Dreptul familiei 1 

11.  553.05. Drept privat. Drept muncii și protecției sociale 3 

12.  553.06. Drept privat. Drept internaţional şi european privat 3 

13.  554.01. Drept penal și execuțional penal 8 

14.  554.03. Drept procesual penal 2 

15.  554.04. Criminalistică, expertiză judiciară,  investigaţii operative 5 

16.  561.01. Teoria, metodologia politologiei; Instituții și procese politice 6 

17.  562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei 1 

Total 78 

 

             În anul de studii 2018-2019 în cadrul Școlii Doctorale în Drept, Ştiinţe Politice şi 

Administrative nu a avut loc nici o susținere de teze de doctorat. 

3.4.Studii de postodoctorat 

În Școala Doctorală ASEM își fac studiile 3 postdoctoranzi. Informația referitor la aceștia se prezintă 

mai jos: 
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Tabelul 11.  Numărul de postdoctoranzi pe specialităților științifice 

 

Nr. 

d/o 

Specialitatea Nr. postdoctoranzi 

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

2.  521.02.Economie mondială; REI 1 

3.  522.01.Finanţe 1 

 

Tabelul 12.  Postdoctoranzii, tema, specialitatea, consultant 

 

Nr. 

d/o 

 
Numele, prenumele 

postdoctorandului 
Tema tezei de doctor habilitat Specialitatea 

Numele, prenumele 

conducătorilor de 

postdoctoranzi, 

Titlul  ştiinţific 

1. 
Călugăreanu 

Irina 

Evaluarea managementului 

riscurilor proiectelor de 

infrastructură în cadrul 

parteneriatului public-privat 

din Republica Moldova 

521.03. Economie 

şi management în 

domeniul de 

activitate 

Paladi Ion, 

prof.univ.,dr.hab. 

2. Lopotenco Viorica 

Reconfigurarea sistemului 

financiar al Republicii 

Moldova în contextul noii 

arhitecturi a Sistemului 

Monetar Financiar 

Internațional 

522.01. Finanțe Secrieru Angela, 

prof.univ.,dr.hab. 

3. Pisaniuc Maia 

Inovațiile în businessul 

financiar internațional. 

Posibilități de aplicare în 

Republica Moldova 

521.02.Economie 

mondială; REI 

- 

 

Școala Doctorală în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative nu are postdoctoranzi. 

3.5.Formare profesională continuă (indicarea denumirii programului, nr. de ore, forma de 

certificare, nr. persoanelor instruite) 

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 Consultanță şi Analiză Financiară şi Bugetară; 

 Şcoală Superioară de Turism şi Servicii Hoteliere; 

 Centrul de Consultanță şi Dezvoltare Profesională în Comerț şi Alimentația Publică 

(CCDPCAP) 
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Fiecare din aceste centre dispune de direcțiile de dezvoltare şi de programele de activitate în cadrul 

cărora au fost organizate seminare şi cursuri pentru: 

- studenții ASEM şi a altor instituții de învățământ din Republica Moldova; 

- reprezentanții instituțiilor statale; 

- reprezentanții business-ului mic şi mijlociu pentru perfecționare. 

  

La sfârșitul anului 2018 la ședința Senatului a fost luată decizia de a lichida Centrul de Instruire 

Contabilă, la inițiativa directorului acestui centru, din lipsa de solicitanți. 

În anul de studii 2018-2019, 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.  

Dacă comparăm datele din anii precedenți, atunci numărul total de cursanți a fost în scădere. De 

la 926 în perioada precedentă la 738 în perioada actuală.  

La fel au fost stabilite programe  de psihopedagogie pentru persoanele din afara ASEM. 

În perioada 2015 -  2019, pentru cadre didactice din ASEM au fost organizate Programe de 

perfecționare.(Tabel 13) . În anul universitar 2018-2019 au fost instruite 98 persoane, atât cadre 

didactice din ASEM și CNC, cât și din exterior.  

Tabelul  13.  Dezvoltarea competențelor psihopedagogice 

 

Denumirea programului 
Nr. de 

ore 

Nr. de participanți 
Total 

2015 2016 2017 2018 2019 

Învăţarea  bazată  pe probleme - PBL 40 - 17 20 22 10 69 

Evaluarea academică   23 - - - - 23 

Metode inovative de predare-învăţare- 

(evaluare) în învăţământul profesional 
40 25 20 29 22 12 108 

Psihologie. Dezvoltarea personală a cadrului 

didactic 
40 - 23 27 19 17 86 

Deontologia şi eficienţa comunicării 

didactice 
40 - 31 42 24 13 110 

Aplicarea tehnologiilor informaționale de 

comunicare în instruire (Sistemul Moodle) 
40 30 17 22 22 24 115 

Utilizarea tablei interactive în procesul de 

predare – învățare 
20 - - - 21 - 21 

Aplicarea standardului ISO 9001:2015 în 

învățământul superior 
40 - - - - 32 32 

Total    78  98  130  120  98 564 
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 SFC ASEM a participat la achizițiile publice, pentru a presta servicii de perfecționare pentru 

cadrele didactice care predau discipline economice în școli cu finanțare de la Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării.  

Tabelul 14. Programe de formare continua în cadrul ASEM în perioada 2018-2019 

Nr. Denumire Centru Denumire Program nr ore 

program 

forma de 

certificare 

nr persoane 

instruite 

1 Centru de consultanță 

și dezvoltare 

profesională  în 

comerț și alimentație 

publică 

Bucătari - profesie – cod 512001 522 Certificat 

CTICE 

0 

 

2 MACIP Contabilitate pentru incepatori 120 Se eliberează 

Certificate de 

perfecționare, 

cu indicarea 

numărului de 

ore, în baza 

Or. Rectorului 

ASEM 

249 

  Contabilitate  1C 40 104 

  Aplicarea tehnologiilor 

informaționale moderne în 

procesul de instruire. 

Sistemul MOODLE 

40 23 

  EXCEL nivel 

Bazic/intermediar 

20 16 

  EXCEL nivel Avansat 40 23 

 

3  Școala de turism TSH Administrarea afacerilor în 

Turism 

106 Certificat de 

Turism, seria 

C.P. 

25 

  Managementul serviciilor 

Turistice 

128 39 

  Ghid de Turism 140 32 

  Prelungire – A.A.T 62 62 

  Prelungire – M.S.T 62 39 

  Prelungire – G.T 62 0 

 

4 Centru de  Dezvoltare 

Economică și Afaceri 

Publice -  CDEAP 

Business Excel 30 Certificat 

ASEM 

 

0 

  Datebase design 40 0 

  Information system analises 40 0 
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  Internet marketing, Trimetrica   8 

 

5 Centru de instruire 

lingvistică 

L.Engleză, nivel  "Introductive" 20  

 

 

 

Certificat 

ASEM 

semnate de 

Rector 

6 

  L.Engleză, nivel "Lower 

Intermediate" 

100 24 

  L.română  60 6 

  L.Germană, nivel "Introductiv 20 6 

  L.Spaniolă, nivel "Introductiv 40 7 

  L.Coreeană, nivel "Introductiv 20 10 

  L.Italiană, nivel " Introductiv 20 4 

 

6 Școala de Formare 

Continuă ASEM 

Formare continuă pentru cadrele 

didactice care predau discipline 

economice 

75  

Certificat 

CTICE 

26 

  Psihopedagogia pentru cadre 

didactice 

75 12 

  Formare continua pentru cadrele 

didactica care predau discipline 

economice 

150 17 

 TOTAL    738 

 

Pe parcursul anului  de studii 2018- 2019 de către SFC ASEM au fost elaborate 7 programe de formare 

continuă și coordonate cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.  

Aceste programe sunt: 

 Sistemul de management al calității, tehnici de aplicare a standardelor ISO 

 Antreprenoriat: Inițierea și dezvoltarea unei afacerii proprii 

 Program de Managementul Proiectelor 

 Dezvoltarea corporatistă: fuziuni și achiziții, creșterea organică și guvernanță 

 Antreprenoriat  și dezvoltarea proiectelor comunitare pentru cadre didactice 

 Aspecte practice de aplicare a principiilor concurenței în R. Moldova 

 Tehnica analizei tranzacționale în comunicarea cu personalul 
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În noiembrie 2018 a demarat proiectul finanțat de către ERASMUS + - COMPASS, este proiectul 

dedicat învățării pe tot parcursul vieții. În cadrul acestui proiect a fost organizată conferință de lansare 

pe data de 20-21 martie 2019, unde au participat toți partenerii locali și internaționali, precum și o serie 

de Centre naționale de formare continuă. În cadrul acestui proiect în perioada 6 – 10 mai 2019 a fost 

organizată o vizită de studii la universitatea Krems,  specializată pe formare continuă.  

 

3.6.Alte tipuri de programe 

 

 

În anul de studii 2018-2019 nu au fost inițiate alte programe. 

 

4. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTERN DE ASIGURARE A CALITĂȚII 

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: 

 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). 

http://www.ase.md/files/documente/regulamente/interne/1.4_declaratia_pca.pdf
http://www.ase.md/ro/structura/ssdcmc/managementul-calitatii/informatii-generale.html
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4.1.  Structuri responsabile 

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 Prim-

prorectorului, 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. Secția Studii, Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii al ASEM (SSDCMC) 

(http://www.ase.md/structura/ssdcmc.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; 

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 

http://www.ase.md/structura/ssdcmc.html
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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 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 

http://www.ase.md/ro/structura/ssdcmc/managementul-calitatii/procedurile-smc.html
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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. 

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/Declaratia2019.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. 

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. 

http://www.ase.md/files/documente/Declaratia2018.pdf
http://www.ase.md/files/documente/Declaratia2019.pdf
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Mai jos prezentăm rezultatele chestionărilor efectuate cu studenţii: în anul universitar 2017-2018 

– au fost supuşi evaluării 37 cadre didactice (au fost chestionaţi 1348 studenţi) din ASEM, în anul 

2018-2019 – au fost supuşi evaluării 37 cadre didactice (au fost chestionaţi 1424 studenţi). 

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

universitari 2017-2018 şi 2018-2019: 

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 II III

Anul 2017-2018 Anul 2018-2019
 

Descifrarea itemilor chestionarului (întrebarea I): 

1. Programa cursului a fost clar prezentată 

2. Conţinutul cursului este bine structurat 

3. Noţiunile cheie sunt suficient explicate 

4. Materialul predat este de actualitate şi bine documentat 

5. Profesorul utilizează metode eficiente de predare 

6. Profesorul stăpâneşte materia predată 

7. Expunerea profesorului este clară 

8. Profesorul prezintă materia într-o manieră interesantă 

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

10. Profesorul încurajează activismul studenţilor 

11. Profesorul stimulează gândirea creativă a studenţilor 

12. Ţinuta şi manierile profesorului sunt adecvate 

13. Profesorul manifestă o atitudine pozitivă faţă de studenţi 

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

15. Criteriile de evaluare folosite de profesor sunt clare 

16. Profesorul apreciază obiectiv performanţele studenţilor 

17. Profesorul posedă limbajul de specialitate 

18. Profesorul a realizat cu eficacitate conexiuni cu alte discipline 

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

Moldova 

+ 2 → acord total 

+ 1 → acord 

   0 → nici nici 

 −1 → dezacord 
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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, iar în 2018-2019 au fost chestionaţi 445 

studenţi. 

Figura 2. Rezultatele generale pe ASEM privind evaluarea nivelul de satisfacție a studenților 

pentru anii universitari 2017-2018 şi 2018-2019: 

 

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 

4,48 4,14 4,25 
3,75 4,16 

4,69 

4,51 4,38 
3,87 
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3 
3,20  

3,45 

3,9 
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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. 

Anual la toate facultăţile se efectuează o chestionare, care are ca scop stabilirea gradului de 

satisfacţie (nivel maxim 5, minim 1) a cadrelor didactice universitare privind condiţiile şi serviciile 

oferite de ASEM. Rezultatele obținute în anul universitar 2018- 2019 sunt prezentate în tabelul de mai 

jos: 

Tabelul 15. Rezultatele generale pe ASEM privind evaluarea nivelul de satisfacție a 

cadrelor didactice universitare, anul universitar 2018-2019: 

Afirmații                                                       Facultatea 

Respondenți 
BA EGD FIN CON REI TISE 

37 56 30 36 27 29 

Statutul meu profesional în ASEM este în conformitate cu 

performanţele obţinute 
4.22 4.47 4.45 4.34 4.32 4.30 

Salariul meu este adecvat situaţiei economice din  

Republica Moldova 
2.35 2.81 2.58 2.03 3.24 2.96 

Consider importantă activitatea mea ştiinţifică 3.65 4.57 4.39 4.80 4.12 4.43 

Condiţiile materiale (spaţiu, mijloace didactice, etc.) 

asigurate permit să desfăşor eficient activităţile 
3.54 4.26 4.23 4.67 3.70 4.01 

Cursurile pe care le predau sunt relevante pentru studenţi 4.73 4.84 4.93 4.98 4.88 4.81 

Majoritatea studenţilor doresc să înveţe 3.65 3.80 3.85 4.39 4.00 3.61 

Îmi sunt oferite perspective reale de dezvoltare a carierei 3.27 4.05 3.86 3.98 3.87 3.90 

Relaţiile mele cu colegii sunt constructive 4.70 4.75 4.64 4.81 4.70 4.59 

Activităţile de formare continuă organizate în ASEM îmi 

satisfac nevoile de dezvoltare profesională 
3.92 4.25 4.29 4.16 4.35 4.05 

Sunt consultat în aprobarea deciziilor importante 3.41 3.91 4.11 4.20 3.92 3.80 

Sunt informat la timp privind noutăţile instituţionale 3.95 4.34 4.25 4.45 4.12 3.93 

Sunt implicat activ în activităţile desfăşurate în ASEM 3.84 4.39 4.28 4.52 4.45 4.10 

Sunt motivat să lucrez calitativ 3.38 3.68 3.58 3.95 3.84 3.99 

Evaluarea performanţelor mele este corectă 3.95 4.11 3.91 4.65 4.09 3.79 

Problemele care au apărut în activitatea mea au fost 

soluţionate cu promptitudine 
4.11 4.18 3.96 4.47 3.97 3.93 

Managementul departamentului este eficace şi eficient 4.54 4.64 4.58 4.63 4.16 4.15 

Orarul orelor este stabilit corect 4.68 4.69 4.66 4.92 4.64 4.49 

Am posibilităţi să lucrez cu persoane bine pregătite şi să 

învăţ de la ele 
4.41 4.55 4.46 4.61 4.60 4.30 

Procesul educaţional din ASEM este organizat bine 4.00 4.16 4.28 4.69 4.39 4.13 
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Mijloacele financiare din ASEM sunt repartizate şi cheltuite 

corect 
3.16 3.54 3.44 3.64 3.43 3.57 

Cultura organizaţională din ASEM corespunde cu valorile 

mele 
3.92 4.20 4.01 4.46 4.34 3.94 

Îmi sunt clare perspectivele dezvoltării ASEM 3.30 3.87 3.36 4.34 3.95 3.79 

Sunt mândru că activez în ASEM 4.22 4.49 4.38 4.78 4.51 4.57 

Media 3.86 4.20 4.11 4.37 4.16 4.05 

 

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/prezentare/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; 

http://www.isondaje.ro/sondaj/611954766/
http://www.ase.md/prezentare/regulamente/reglementari-asem.html
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 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 3-a, aprobat de Senat la 

24.12.2018; 

 Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezei de master – în redacţia a 3-a, aprobat de Senat la 

24.12.2018; 

 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 organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă 

în ASEM, red 3, - aprobat de Senat la 25.04.2018; 

 Regulamentul privind prelucrarea, în sistemul de evidenţă contabilă, a datelor cu caracter 

personal – aprobat de Senat la 24.12.2014; 

 Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video – aprobat de Senat la 24.12.2014; 

 Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de Formare Continuă al ASEM – 

aprobat de Senat la 25.02.2015; 

 Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de Ghidare în Carieră al ASEM  – 

aprobat de Senat la 25.02.2015; 

 Regulamentul de Autoguvernanţă Studenţească – aprobat de Senat la 25.02.2015; 

 Regulamentul Senatului Studenţesc – în redacţia a 2-a, aprobat de Senat la 25.02.2015; 

 Regulamentul Consiliului Studenţesc al Facultăţii – în redacţia a 2-a, aprobat de Senat la 

25.02.2015; 

 Regulament privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal ale studenţilor – 

aprobat de Senat la 25.02.2015; 

 Regulament de organizare a studiilor în ASEM în baza Sistemului Naţional de Credite de 

Studiu - aprobat de Senat la 23.12.2015; 

 Regulament cu privire la mobilitatea academică în ASEM, aprobat de Senat la 02.03.2016; 

 Regulament cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor în ASEM, aprobat de 

Senat la 02.03.2016; 

 Regulamentul facultății ASEM, red.3, aprobat de Senat la 28.03.2018; 

 Regulamentul departamentului ASEM, red.2, aprobat de Senat la 28.03.2018; 

 Regulament cu privire la normare activității științifico-didactice în ASEM, red.4, aprobat de 

Senat la 06.02.2019; 

 Regulament de monitorizare a angajabilității și a traseului profesional al absolvenților 

ASEM, aprobat de Senat la 02.11.2016; 
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 Regulament de organizare a consilierii în carieră în cadrul Centrului de Ghidare în Carieră 

al ASEM, aprobat de Senat la 29.06.2016; 

Etc. 

4.5 Organizarea concursului locurilor bugetare 

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

superioare de licenţă, în conformitate cu Regulamentul cu privire la condițiile de ocupare a locurilor 

cu finanțare bugetară în ASEM (aprobat de Senatul ASEM, Proces verbal nr.6, din 26 februarie 2014), 

au fost întreprinse următoarele acțiuni: 

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

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

finanțare bugetară în ASEM; 

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

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

cu numărul de studenți de la specialitățile respective; 

 Decanii facultăților au organizat, în perioada 24 iunie – 27 iunie 2019, concursul pentru 

ocuparea  locurilor cu finanțare bugetară. 

 

5. INFORMAȚII DESPRE STUDENȚI 

5.1.Contingentul de studenţi 

Contingentul de studenţi este prezentat în anexele 2, 3. În anul 2018-2019 în ASEM şi-au făcut 

studiile 2304 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 diferă de la an la an. Astfel 

la anul I, învățământ cu frecvență își fac studiile 30% din studenți, la anul II – 28%, la anul III – 

35%. Ponderea cea mai mică – 7% este pentru studenții de la anul IV.  Acest procent mic se 

explică prin faptul, că anul IV l-au urmat studenții de la câteva specialități, cum ar fi  „Drept”, 

„Tehnologii informaționale”, și „Tehnologia și managementul alimentației publice”.  

6.  

30% 

28% 

35% 

7% 

anul I anul II anul III anul IV
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Figura 3.  Structura contingentului de studenţi pe ani de studii pentru învățământul cu 

frecvență. 

 

Pe specialităţi cei mai mulţi studenți sunt la specialitatea  Business și Administrare  - 17,0%, 

fiind urmată de specialitatea Drept cu o pondere de 15,1%,  Finanțe și Bănci – 15,1%, Contabilitate – 

11,9% din totalul studenților de la învățământul cu frecvență. Ponderea de bază (65,1%) o reprezintă 

studenţii ce îşi fac studiile în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii. După caracteristica gen 

raportul este 41,7% la 58,3%, respectiv pentru bărbaţi şi femei.   Procentul de absolvire constituie pe 

ASEM 98,8%, variind de la 94% pentru specialitatea ” Marketing și Logistică” până la 100% pentru 

alte specialități. 

La învăţământul cu frecvenţă redusă îşi fac studiile 2753 studenţi la 14 specialităţi. Structura pe 

ani de studii informaţia este prezentată în figura 4 . Astfel,  ponderea studenților pe ani de studii este 

cam aceeași, cu excepția anului V, care are ponderea de 3%. În anul de studii 2018-2019 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 35,3% la 64,7% 

respectiv pentru bărbați și femei. Procentul de absolvire la învățământul cu fecvența redusă constituie 

96,1% , variind între 93,7% pentru specialitatea „Economie mondială și relații economici 

internaționale” și 100%  pentru un șir de specialități. 

 

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, 

23% 

25% 
24% 

25% 

3% 

Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V
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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 81,4%. Cea mai joasă reuşită – 73,4% este la anul V, 

cea mai înaltă – 83,7% la anul I, deși am putea menționa, că diferența în ce privește reușita de studii pe 

ani este nesemnificativă. 

 

 
 

Figura 5 .  Structura notelor 

Astfel, ponderea de bază o reprezintă notele cuprinse între 7,0 și 9,0  – 44,77% și între 5,0 și 

7,0 – 25,4%, între 9 și 10 – 19,9%. Tot odată menționăm, că ponderea notelor nepromovabile este 

suficient de mare și constituie 10,0%. 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/cu dizabilități 

În baza Hotărîrii 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 învăţămînt”, cu modificările 

şi completările ulterioare, studenţii orfani ASEM beneficiază de : 

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

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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între 10-9 între 9-7 între 7-5 între 4-1
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2. Materiale didactice, inventar gospodăresc şi obiecte ale igienei personale, medicamente 

(lunar): 250 lei 

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

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

5. Indemnizaţie unică la absolvirea instituţiei: 10000 lei 

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

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

de studii: 500 lei 

8. Cazare în cămin: gratuit. 

Lista studenţilor orfani și a celor aflați sub tutelă, precum și a studenților cu dizabilități este 

prezentată în anexa 7. În anul de studii 2018-2019 lista acestora numără 40 persoane. Atribuirea 

studenților la această categorie s-a efectuat în baza cerrtificatelor prezentate de studenți.  

 

5.5.Evidenţa studenţilor din raioanele de Est 

Contingentul  de studenţi din raioanele de Est  este prezentat în anexa 8 . În anul 2018-2019 și-

au făcut studiile în ASEM 136 studenți din raioanele de Est: 109 la învățământul cu frecvență   și 27 la 

învățământul cu frecvență redusă. Studenții de la învăţământul cu frecvenţă   îşi fac studiile atât în bază 

de contract cu achitarea taxei pentru studii (56,0%), cât şi de la bugetul de stat (44,0%).  La frecvența 

redusă toți studenții își fac studiile în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii. 

5.6.Asigurarea studenţilor cu cămin 

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

un trai decent al studenţilor cazaţi în aceste cămine. 

Tabelul 16. Asigurarea studenţilor cu cămin în anul de studii 2018-2019 

 

Nr. 

crt. 

Numărul 

căminului, adresa, 

tipul (coridor, 

bloc) 

Numărul de 

studenţi care 

solicită cămin 

Capacitatea de 

cazare conform 

proiectului 

Numărul de 

persoane cazate 

Categoriile de locatari Suprafaţa 

medie de 

locuit ce 

revine unui 

locatar (m
2
) 

studenţi 

cadre 

didactice 

şi 

auxiliare 

1 
Cămin.1, str. 

Florilor 2/2 
252 271 252 251 1 6,0 

2 
Cămin.2, str. 

Florilor 2/2 
198 266 198 188 10 6,7 

3 
Cămin.3, str. 

Florilor 4/2 
272 272 272 271 1 5,5 

4 
Cămin.4, str. 

Florilor 4/2 
234 278 234 233 1 6,6 

TOTAL 956 1087 956 943 13 6,2 
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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 6,2 m
2
, variind între 5,5 m

2
 în căminul 3 

până la 6,7 m
2
 în căminul 2. Taxa pentru cazare diferă în funcție de tipul de studenți. Astfel, studenții 

de la ciclul I, licență achită 250 lei/lună, studenții de la ciclul II, masterat și ciclul III, doctorat ce își 

fac studiile cu finanțare de la bugetul de stat achită pe lună 312,5 lei/lună, iar cei ce învață în bază de 

contract cu achitarea taxei pentru studii – 625 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 2019. 

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

studenţi, a ţinut cont de  următoarele criterii:  

- Studenţii orfani de ambii părinţi,   

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

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

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

de studenţi  etc.). 

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

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

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

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

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

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

c. Reţele inginereşti învechite; 

 

5.7.Organe de autoguvernare studenţească 

Organele de autoguvernare studențească sunt reprezentate în ASEM  de Senatul Studențesc al 

ASEM, care activează în baza Regulamentului Senatului Studențesc, aprobat prin Decizia Senatului 

ASEM din 25.02.2015, de Comitetul Sindical al Studenților și de Consiliile Studențești ale Facultăților. 

Senatul Studenţesc ( SS) este  organul reprezentativ al studenţilor Academiei de Studii 

Economice a Moldovei (ASEM), nonprofit și apolitică înființat la 18 noiembrie 2005, la inițiativa unui 

grup de studenți ASEM.   

Nr. de studenți implicați în organizația studențească: 74 membrii activi de la 6 facultăți din cadrul 

Academiei de Studii Economice a Moldovei și Consiliile Studențești a facultăţilor iar pe pagina de 

facebook a organizației 3504 de persoane; 

Denumirea completă a organizației: Senatul Studențesc al ASEM 

Principiile Senatului Studenţilor 

Senatul Studenţesc are la baza funcţionării principiile democraţiei, publicităţii, egalităţii şi opiniilor 

liber exprimate, manifestate prin: 

a) respectarea tuturor actelor normative universitare şi naţionale; 
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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. 

 

Comitetul Sindical al Studenților și Masteranzilor. Pe parcursul anului de studii 2018-2019 a 

activat conform Planului de Activitate a CSSM ASEM, aprobat prin Procesul Verbal nr.1 din 5 

septembrie 2018, desfășurând următoarele activități: 
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1.Întruniri între Birourile Sindicale ale facultăților și studenți cu tema ,,Funcțiile si activitatea CSSM 

ASEM”, organizată la  data de 10 septembrie 2018. Comitetul Sindical al Studentilor și Masteranzilor 

al ASEM, împreună cu Birourile Sindicale ale Facultaților EGD, REI, CON, Finanțe, TISE și BAA au 

organizat întruniri în cadrul fiecărei facultăți, între membrii Birourilor Sindicale și studenți.. 

     Membrii Birourilor Sindicale  au comunicat despre activitatea CSSM ASEM, cât și despre 

așteptările studenților în ceea ce privește activitatea organizației. 

2.Academia de Studii Economice a Moldovei, la cea de-a 27-a aniversare. Activitate organizată la data 

de 25 septembrie 2018. Membrii Comitetului Sindical al Studenților si Masteranzilor al ASEM au 

distribuit tuturor studenților și angajaților ASEM, câte o surpriză dulce din parte administrației 

instituției! 

 

 

3. Turneul republican de mini-fotbal “Liga Studențească”, organizat la 28 septembrie 2018. În cadrul 

turneului republican de mini-fotbal “Liga Studențească”, Comitetul Sindical al Studenților și 

Masteranzilor al ASEM, a organizat participarea selecționatei academiei, în care au fost incluși 

studenți de la următoarele facultăți, BAA, REI, TISE, Finanțe. 

4. De ziua Ta - drag profesor. Acțiune organizată pe data de 5 octombrie 2018. In dimineața zilei de 5 

octombrie 2018 membrii CSSM ASEM au întâmpinat la intrare profesorii ASEM cu felicitări tipizate 

cu frumoase cuvinte de felicitare. 
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5. ,, ASEM - iști îndrăgostiți de CULTURĂ și FRUMOS”. Acțiune organizată pe data de 14 noiembrie 

2018. Comitetul Sindical al Studenților  și Masteranzilor al ASEM în colaborare cu dna.lector 

universitar  Galina Radu, Departamentul Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare, au organizat 

participarea studenților ASEM la Festivalul Internațional “Două Inimi Gemene”, consacrat regretaților 

Ion și Doina Aldea-Teodorovici. 

 

 

 

 

6. Ziua Internațională a Studentului. Acțiune organizată pe data de 16 noiembrie 2018. În ajunul Zilei 

Internaționale a Studentului Comitetul Sindical împreună cu reprezentanții Red Bull Moldova au 

felicitat studenții ASEM cu această ocazie, cu câte un energizant, favorabil pentru activitatea 

studențească. 
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7. Ziua Internațională a Studentului. Acțiune organizată pe data de 19 noiembrie 2018. În dimineața 

zilei de 19 noiembrie, membrii CSSM al ASEM, au bucurat studenții cu cât o portocală, menținând 

atmosfera de sărbătoare „profesională”. 

 
 

8. Lecție publică organizată de Asociația Studenților și Rezidenților din Moldova, în contextul "Zilei 

Mondiale a Diabetului". Acțiune organizată la 19 noiembrie 2018. Comitetul Sindical al Studenților și 

Masteranzilor al ASEM în parteneriat cu Asociația Studenților și Rezidenților din Moldova, a 
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organizat lecția publică consacrată Zilei Mondiale a Diabetului, în care s-a discutat despre riscurile și 

consecințele acestei maladii. 

 

 

9. Balul Bobocilor Interuniversitar Acțiune desfășurată la 28 noiembrie 2018.  CSSM al ASEM a 

organizat pregătirea participanților pentru acest concurs. Competiția a avut loc între 8 universități, 

dintre care boboceii de la ASEM, Bulat Andrei și Patrașco Veronica, Specialitatea DREPT, au ocupat 

locul I. 
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10. Caravana de Crăciun “… Și tu poți fi Moș Crăciun”. Acțiune organizată la 14 decembrie 2018. În 

contextul Caravanei de Crăciun, Comitetul Sindical al Studenților și Masteranzilor ASEM împreună cu 

doamna profesoară Galina Radu și studenții Facultatea Finanţe, ASEM și ASEM Facultatea 

"Contabilitate" au dăruit câte un pic de bucurie și lumină, celor care îndeosebi au nevoie de susținere și 

căldură sufletească. 

 

https://www.facebook.com/galina.radu.7?__tn__=K-R&eid=ARCHlvlWjHiNRyRvvNNByudw0K-ERUxw59HL3ckJ99eKI2glygF3h4-jRGNGqsaEl2TaELeTKl9aMMxM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNPTHj4CIxLSzGI-vET22EwWD7WWl1jhkxkJYrGqBtATVaJxVnCrxvlr0Gq1VMZ8HePhXyoMbC8XUVP-kHkmcj9ya8eIo0UKCliojMIgVlIZ5GShkhZrb7tnqUKcp6J4mfXNwrrsBPAjnWx8ipO8ch-DGInxyDDzTM0nuJipY9ID3OGqPeELrWgNvIzdH3gKnuQRotyNTF-3PZPrMUmCqusw_rITrjaIiSTKIwnjfskXFwo7wq-YNQbbJi6_Hgext19xXd8IiJx50NCeIHPKYZCR75-Gf1cFueQo79R5lLG3XaBf8qP2LOr6kZ67QtgOb7z0fVmcHeFOBbZ3w2CXU
https://www.facebook.com/finante.ase.md/?__tn__=K-R&eid=ARA08bOCKt6TstjfXSsBkPVKUmlBSopnDPqSS4jcM-e-B-3UD70SdlDdonUqgowyW0lc7t3pn96NJz5s&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNPTHj4CIxLSzGI-vET22EwWD7WWl1jhkxkJYrGqBtATVaJxVnCrxvlr0Gq1VMZ8HePhXyoMbC8XUVP-kHkmcj9ya8eIo0UKCliojMIgVlIZ5GShkhZrb7tnqUKcp6J4mfXNwrrsBPAjnWx8ipO8ch-DGInxyDDzTM0nuJipY9ID3OGqPeELrWgNvIzdH3gKnuQRotyNTF-3PZPrMUmCqusw_rITrjaIiSTKIwnjfskXFwo7wq-YNQbbJi6_Hgext19xXd8IiJx50NCeIHPKYZCR75-Gf1cFueQo79R5lLG3XaBf8qP2LOr6kZ67QtgOb7z0fVmcHeFOBbZ3w2CXU
https://www.facebook.com/asemcontabilitate/?__tn__=K-R&eid=ARBXQX1jo7Ej_QWM1P21HiYhGL1orwCrv6KCrngvZqlhmhieHgrqINDuHQajVFzUHDQVT9EFLRRV1o-k&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNPTHj4CIxLSzGI-vET22EwWD7WWl1jhkxkJYrGqBtATVaJxVnCrxvlr0Gq1VMZ8HePhXyoMbC8XUVP-kHkmcj9ya8eIo0UKCliojMIgVlIZ5GShkhZrb7tnqUKcp6J4mfXNwrrsBPAjnWx8ipO8ch-DGInxyDDzTM0nuJipY9ID3OGqPeELrWgNvIzdH3gKnuQRotyNTF-3PZPrMUmCqusw_rITrjaIiSTKIwnjfskXFwo7wq-YNQbbJi6_Hgext19xXd8IiJx50NCeIHPKYZCR75-Gf1cFueQo79R5lLG3XaBf8qP2LOr6kZ67QtgOb7z0fVmcHeFOBbZ3w2CXU
https://www.facebook.com/asemcontabilitate/?__tn__=K-R&eid=ARBXQX1jo7Ej_QWM1P21HiYhGL1orwCrv6KCrngvZqlhmhieHgrqINDuHQajVFzUHDQVT9EFLRRV1o-k&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNPTHj4CIxLSzGI-vET22EwWD7WWl1jhkxkJYrGqBtATVaJxVnCrxvlr0Gq1VMZ8HePhXyoMbC8XUVP-kHkmcj9ya8eIo0UKCliojMIgVlIZ5GShkhZrb7tnqUKcp6J4mfXNwrrsBPAjnWx8ipO8ch-DGInxyDDzTM0nuJipY9ID3OGqPeELrWgNvIzdH3gKnuQRotyNTF-3PZPrMUmCqusw_rITrjaIiSTKIwnjfskXFwo7wq-YNQbbJi6_Hgext19xXd8IiJx50NCeIHPKYZCR75-Gf1cFueQo79R5lLG3XaBf8qP2LOr6kZ67QtgOb7z0fVmcHeFOBbZ3w2CXU
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11. ,,Cu colindul prin ASEM ediția a III-a”. Acțiune organizată  la 21 decembrie 2018. Echipa 

Comitetului Sindical al Studenților al ASEM a pregătit un program artistic format din colinde, 

urături și semănături dedicate ASEM-ului , studenților și profesorilor în cadrul Ședintei 

Senatului ASEM. De asemena echipa CSSM și-a propus să ducă spiritul de sărbătoare și în 

,,casele” partenerilor cât și a Casei Sindicale. 

 

 

12. “Ziua îndrăgostiților”. Eveniment organizat pe data de 14 februarie 2019. Pe 13 februarie în 

holurile blocurilor A, B și F au activat  filialele "Poștei lui Cupidon", unde studenții puteau 

trimite cele mai frumoase și originale mesaje de dragoste persoanelor dragi, profesorilor, 

colegilor, etc. Scrisorile au  fost livrate destinatarilor pe data de 14 februarie. 
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13. Colaborarea cu Teatrul Național “Eugene Ionesco”. - 12 martie 2019 . În vederea promovării 

și extinderii participării studenților la acțiunile social-culturale, CSSM al ASEM, a inițiat un 

proiect de colaborare cu Teatrul Național “Eugene Ionesco”, prin care studenților li se oferă 

bilete la toate spectacolele, la preț redus, cu condiția efectuării distribuției biletelor studenților. 

14. “Spartachiada locatarilor căminelor studențești 2019“ -  11-12 mai 2019. Cu scopul 

promovării modului sănătos de viață, Comitetul Sindical al Studenților și Masteranzilor ASEM, 

a coordonat participarea selecționatei ASEM la “Spartachiada locatarilor căminelor studențești 

2019“, organizată de către Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova cu 

suportul financiar al administrației ASEM și a Federației Sindicale a Educației și Științei. 

 

 

15. Parteneriat cu Școala Auto ASEM. - 3 iunie 2019. Comitetul Sindical al Studenților si 

Masteranzilor ASEM a acceptat inițierea colaborării cu Școala Auto ASEM, cu scopul de a 

obține facilități pentru studenții academiei. În rezultatul acțiunilor întreprinse s-a obținut o 

reducere de circa 40 %  la component teorie, pentru toți studenții ASEM. 
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16. Parteneriat cu grupul de companii SIMPALS - 6 iunie 2019.  În colaborare cu grupul de 

companii SIMPALS, Comitetul Sindical al Studenților și Masteranzilor ASEM, a distribuit 

bilete la festivalul de muzică electronica FOSFOR, pentru studenți la preț special, cu 100 de lei 

reducere. 

17. Cazarea studenților în căminele ASEM -  12 iunie 2019.  Comitetul Sindical al Studenților și 

Masteranzilor a ASEM, a decis înaintarea membrilor săi în comisiile de cazare ale facultăților, 

după cum urmează: Finanțe- Negoița Ioan; Contabilitate- Nicolaescu Ana Maria; REI- 

Chistruga Vlad; TISE- Ivaschiv Diana; BAA- Luneova Natalia;EGD- Patrșco Veronica 

 

Activitatea Consiliilor Studențești ale Facultăților: 

Consiliul Studențesc al Facultății Business și Administrarea a organizat următoarele activități:  

Here come Heelowen  

În data de 31.10.2018, ASEM - Academia de Studii Economice din Moldova a simțit spiritul sărbătorii 

de #Halloween ! Senatul studențesc a organizat o mica foto-sesie cu dulciuri si dovlecei, așa cum se 

cuvine la americani. La organizarea acestui eveniment a contribuit activ Gaidarji Valentina și Dodon 

Nicoleta, studente la specialitatea Marketing și Logistică 

Caravana de Crăciun (1 – 21 decembrie 2018 )  

În contextual Caravanei de Crăciun comitetul sindical al studenților a reușit să colecteze pentru o 

familie social vulnerabilă o sumă de 20 000 de lei.   

 

 

 

 

 

 

Poșta lui Cupidon  
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Pe 13 februarie 2019 în holurile blocurilor A, B și F au activat filialele "Poștei lui Cupidon", unde 

studenții puteau trimite cele mai frumoase și originale mesaje de dragoste persoanelor dragi, 

profesorilor, colegilor, etc. Scrisorile au fost livrate destinatarilor pe data de 14 februarie. 

 

Miss ASEM 2019  

La acest eveniment au 

participat 10 cele mai 

frumoase domnișoare din 

ASEM . Facultatea BAA a fost 

reprezentată de Gaidarji 

Valentina  - specialitatea 

Marketing și Logistică care a  obținut titlul de Vice-Miss și Miss- Simpatia Publicului. 

 

 

TVC  

Este un concurs inter- universitar, la care au participat o echipă de studenți de la ASEM sub denumirea 

de ”7 secunde”. Echipa s-a prezentat foarte bine la toate probele, obținând mențiune. 

Participanții sunt membri active al comitetului sindical, unul dintre ei fiind student la facultatea BAA -  

Gîlcă Cătălin. 
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5.8. Activități extracurriculare 

Facultatea TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ 

Pe parcursul anului universitar 2018-2019 studenții facultății au fost implicați în mai multe 

activități extracuriculare, în mare măsură organizate de firmele partenere ale facultății, dar si de 

incubatorul inovațional IT4BA. 

20 noiembrie 2018. Compania internațională de consultanță tehnică SAP Crystal System 

în vizită la ASEM. În cadrul Facultății Tehnologii 

Informaționale și Statistică Economică a ASEM a 

avut loc o întâlnire, cu reprezentanții companiei 

internaționale Crystal System (Anexa 16), care este o 

companie de consultanță tehnică SAP, un domeniu în 

care termenii de "Big Data", "Cloud Platform", 

"HANA in memory database", "Mobile 

Technologies", "Busines Inteligence", "ERP" fac 

parte din limbajul uzual.  

Publicul acestui eveniment, care s-a desfășurat în Sala de lectură „Eugeniu Hrișcev”, Bloc B,  - 

au constituit studenți ai facultății TISE, studenți de la diverse universități din țară, precum și alte 

persoane interesate de domeniul IT. 

O carieră de succes – acesta a fost sloganul lui Alexandru Andruh, Team Leader Crystal 

System Moldova, care le-a demonstrat prin exemplul său tinerilor din sală că totul este posibil, iar 

drumul de la băncile universitare la o carieră pe care ți-o dorești în domeniul IT este posibil de realizat 

în cadrul companiei Crystal System. 

În aceeași ordine de idei a continuat și Stanislav Rudeanu, care doar cu câțiva ani în urmă 

obținea diploma de licențiat la Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică a ASEM, 

iar acum este Regional Manager Crystal System Moldova.  

Stanislav Rudeanu a anunțat că Crystal System începând cu 23.11.2018 organizează  în cadrul 

facultății TISE a ASEM un nou curs gratuit de programare SAP ABAP urmat de un concurs cu premii 

și oferte de angajare, unde va fi prezentat specificul 

limbajului de programare ABAP, precum și cele mai noi 

paradigme informatice: in-memory database, in-cloud 

programming, cele mai noi tehnologii de programare UI. 

Trainerii vor fi persoane certificate, care au o vastă 

experiență internațională în domeniu. 

Evenimentul a atras un interes deosebit din partea 

publicului, fiind puse o serie de întrebări urmate de 

răspunsuri detaliate, și a demonstrat o dată în plus interesul de colaborare strânsă a ASEM cu 

companiile din domeniul sistemului economic real.  

Studenții facultății TISE au avut posibilitatea de a participa la cursurile de SAP ABAP, 

organizate de compania Crystal System. Participanții la cursuri apreciază înalt prestația instructorilor 

din partea companiei și depun eforturile necesare pentru a avea succes la testarea finală. În rezultatul 

testării finale câștigător a unei biciclete a fost Masulis Vadim, Cib161. Pentru intership-uri din cadrul 



63 
 

companiei au mai fost selectați Bazeniuc Ivan TI161, Tudor Moraru TIE181m, Buruian Vladislav 

MI181m 

 

Octombrie 2018  -februarie 2019. În cadrul Facultății TISE  au avut loc cursurile  gratuite de 

Software Testing, la care participă mai mulți studenți de la 

facultate. Aceste cursuri, care au o durată de 3 luni, conțin 3 

module: Software Testing in a Nutshell, Performance Testing și 

Automation Testing. Cursurile sunt dezvoltate și predate de un 

grup de ingineri de la Endava – compania IT care prestează 

servicii de dezvoltare software pentru finanțe, asigurări, 

telecomunicații, media, tehnologie și retail și care acoperă întregul 

ciclu de viață al software-ului, de la ideie la producție. Este 

important că  cursurile de Software Testing se conțin și în programele de studii de la facultatea TISE a 

ASEM. Acest curs se bucură de o mare popularitate în rândul studenților noștri, iar pentru a fi la curent 

cu tendințele tehnologice moderne, la acest curs participă și profesorii facultății. Rezultatul training-

ului organizat de compania IT Endava a fost angajarea a mai multor studenți cu regimul de muncă 

part-time; Secu Andrei (InfA161), Seremet Valeriu (InfA161), Ciorbu Ana (Cib161), Gherasimov Ala 

(Cib161), Chicu Mihai (TI161) 

27 noiembrie 2018 Diana Moraru Ops Manager a 

companiei Datum Solutions SRL - Romania & Moldova 

a prezentat oportunități de participarea la concursul care 

va oferi două contracte de studii de formare profesională 

și anume IBM FileNet Content Manager, IBM Case 

Manager și IBM DataCap, prestate de către IBM. 

Contractele de studii în valoare de peste 4000 de dolari, 

au fost oferite în baza de concurs, care a constat din 

câteva etape.  

Concursul a fost câștigat de Sterpu Vasile (TI161) 

și Bacota Marina (Cib161). Studenții au fost scutiți de plata formării, fiind finanțați în exclusivitate de 

către compania Datum Solutions SRL – rezident al Incubatorului IT4BA al ASEM.  
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21 februarie 2019 studenții facultății TISE au participat la 

lansarea organizată de Incubatorul inovațional ”IT4BA” al 

ASEM a concursului ”Cea mai bună business soluție” în 

domeniul dezvoltării Economiei Digitale. Scopul 

concursului este de a identifica persoanele cu abilități 

antreprenoriale în domeniul IT care pot fi implicate in 

activitățile incubatorului IT4BA, identificarea soluțiilor de 

afaceri, elaborarea modelelor de business și implementarea 

acestora prin crearea grupurilor de lucruri asistate, la 

necesitate, de mentori, experți. La concurs au fost invitați 

studenții, masteranzii, tineri specialiști interesați de 

dezvoltarea TI în domeniul economiei digitale.  

 Parteneri:  

- Departamentul ”Informatică și Managementul Informației” al ASEM   

- Datum Solution SRL, parte din grupul Datum Consulting ( www.datumsolutions.net)   

- DevelopmentAid 

(https://workwithus.Developmentaid. org/ )  

- Parcul Științifico-Tehnologic ”Academica” 

(http://pstacademica.md/)   

- Institutul de Instruire în Dezvoltare ”MilleniuM” 

(www.millenium.md)   

- Clubul Tinerilor Antreprenori ”Impact” 

(https://www.facebook.com/Moldova.KP/)   

- Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor 

(www.idep.md)   

- Institute for Economic Growth & Legal Reform (www.igrow-world.org)   

În cadrul lansării Tudor .Morari, masterand în gr.TIE181 a venit cu o idee de afacere, care constă în 

reutilizarea bateriilor de laptop, ce a prezentat interesul celor prezenți la eveniment.  

19-20 aprilie. În cadrul facultății Tehnologii Informaționale și 

Statistică Economică și-a desfășurat lucrările Teleconferința 

internațională a tinerilor cercetători “Crearea Societății Conștiinței”, 

(TELE-2019), Ediția a 8-a. În legătură directă au fost Bacău, 

București,-California Davis (CalTech)-California State University, 

Northridge (CSUN), Chicago-Chișinău-Cluj Napoca- Connekticut - 

Florida-Gouda Nitherland-Los Angeles-Iași-Timișoara. La 

teleconferință au participat studenți din cadrul tuturor facultăților ASEM. Abstractul lucrărilor 

prezentate au fost publicate în culegerea „Society consciousness computers” ISSN 2359-7321, ISSN L 

, 2359-7321, volume 5 2019, Alma Mater Publishihg House, Bacău. 

 

https://workwithus/
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24-25 aprilie 2019. La Simpozionul Internațional al Tinerilor Cercetători, 

Ediția a XVII-a, Secțiunea  „Suportul informatic și metode cantitative în 

economie, au fost comunicate 29 lucrări de către studenții facultății TISE, dar 

și de la alte facultăți. 

Pentru prima dată la conferință a participat un grup de liceeni din orașul 

Edineți, care au prezentat ideea unei afaceri „Bite.me”, ce este un serviciu de 

producere și livrare zilnică a meniurilor personalizate. Proiectul a fost 

prezentat în cadrul concursului ”Cea mai bună business soluție” în domeniul 

dezvoltării Economiei Digitale, organizat de Incubatorul inovațional ”IT4BA” al ASEM și facultatea 

TISE. 

Comunicările au fost înalt apreciate de către participanți, profesori si oaspeți. Unul din oaspeți, 

compania „Development Aid”, a venit cu mici cadouri pentru participanți. În cadrul conferinței s-ai 

făcut totalurile concursului ”Cea mai bună business soluție”, Astfel cu un premiu special a fost 

menționat Andrei Secu, grupa INFA161, pentru prezentările „Platformă web pentru gestiunea 

competițiilor intelectuale (Olimpiada Balcanică la matematică 2019)” și „Arhitectura model -view-

controller, implementare în cadrul unităților economice”. 

1-5 aprilie 2019 Galaju Daniela, studentă din grupa SPE161 participă la Școala de Primăvară Jean 

Monnet "Integrarea Europeană și Economia UE", în perioada, organizată în cadrul proiectului "Jean 

Monnet Chair in EU Policies Towards Innovation, Creativity and Entrepreneurship" / EU2INNO, unde 

s-a discutat despre etapele de constituire a Uniunii Europene, care sunt instituțiile și organismele UE, 

care este bugetul UE, moneda unică europeană, simbolurile, în ce constă Politica de susținere a Pieței 

Unice, Politica de bună vecinătate și perpectivele integrării Republicii Moldova în UE  

15-20 aprilie 2019. Galaju Daniela participă la cursul "Inițiere în 

domeniul asigurărilor", organizat de I.P.R. Callidus, cu finanțarea 

Agenției Austriece pentru Dezvoltare și a consorțiului proiectului 

FINPractice, unde a studiat oțiunile generale despre asigurări, care sunt 

funcțiile și rolul asigurărilor, care sunt părțile componente ale unui 

contract de asigurare, ce instituții, legi, acte normative reglementează și 

supraveghează această activitate, cine sunt intermediarii în asigurări și tehnicile de vânzări. 

20-22 mai 2019 Galaju Daniela participă la cursul "Combaterea spălării banilor și a finanțării 

terorismului", organizat de I.P.R. Callidus, cu finanțarea Agenției Austriece pentru 

Dezvoltare și a consorțiului proiectului FINPractice, unde s-au studiat care sunt 

riscurile și metodele de spălare a banilor și a finanțării terorismului, de asemenea 

standardele internaționale în domeniul Programului combaterii spălării banilor și a 

finanțării terorismului (PCSBFT) și actele normative naționale aplicabile, programele 

de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.  

11-13 iunie 2019 Galaju Daniela participă la cursul "Plăți electronice", organizat de I.P.R. 

Callidus, cu finanțarea Agenției Austriece pentru Dezvoltare și a consorțiului proiectului FINPractice, 

unde s-a studiat despre piața plăților, alegerea plăților în economia digitală, trecerea de la numerar la 

plăți fără numerar, care este Cadrul legal și implicațiile noilor reglementări UE, inclusiv activitatea 

prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică. 
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În implementarea proiectului „ASEM vine în liceul tău”, 2019 din cadrul facultății Tehnologii 

Informaționale și Statistică Economică  au participat cinci studenți: 

Tabelul  17. Lista studenților de la facultatea TISE care au participat în implementarea 

proiectului „ASEM vine în liceul tău” 

Nume Prenume Grupa academică Numărul de licee vizitate 

Toma Maria TI161 1 

Melnicenco Silviu TI161 2 

Gheorghiță Alexandra TI181 7 

Negrivodă Anastasia Cib171 4 

Soltanici Veronica TI181 1 

 

Facultatea ECONOMIE GENERALĂ ȘI DREPT 

Pe parcursul anului de studii 2018-2019 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 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 2018-2019, studenţii de la toate specialităţile au fost atraşi la organizarea activităţii a 

8 cercuri ştiinţifice studenţeşti din cadrul departamentului Teorie și Politici Economice, cu un număr 

total de 170 participanţi, fiind organizate 26 şedinţe 

Tabelul  18.  Activitatea cercurilor studențești 

 Genericul şedinţelor  

conform Programului de activitate a  

cercului studenţesc  

Data 

petrecerii 

şedinţei 

Numărul 

de 

studenţi 

prezenţi 

la 

şedinţă 

Numărul 

comunicărilor  

prezentate în 

cadrul  

şedinţei 

„DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE ALE ECONOMIEI CONTEMPORANE (DDEC)”  

Conducător științific : Stratan. dr., conf.univ. 

1  “Economia secolului 21 in baza economiei 

digitală“ 

01.11.2018 30 5 

2 ”Globalizarea economiei contemporane” 01.11.2018 32 4 

3  “Locul si rolul corporațiilor transnaționale  in 

economia contemporană“ 

06.12.2018 31 4 

4 “ Green Economy” 12.12.2017 32 4 

„REVOLUŢII ŞTIINŢIFICE ÎN GÂNDIREA ECONOMICĂ”  

Conducător științific : Filip N. dr., conf.univ. 

1 Revoluţia ştiinţifică a liberalilor clasici. „Teoria 

lui Malthus şi provocările contemporane” 

08.11. 2018 12 4 

2 Revoluţia Keynesistă şi autorităţile ei. 22.11.2018 12 4 

https://www.libroteze.com/ro/locul-si-rolul-corporatiilor-transnationale-economia-mondiala
https://www.libroteze.com/ro/locul-si-rolul-corporatiilor-transnationale-economia-mondiala
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„Keynesismul ca paradigmă anticriză” 

3 Revoluţia neoliberală şi teoria alegerii publice 13.12.2018 12 4 

”СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ” (”PROBLEME 

ACTUALE ALE DEZVOLTĂRII ECONOMICE”)  

Conducător științific : PÎȘCHINA Tatiana, dr.hab., conf.univ. 

1 Понятие и основные черты «новой 

экономики» (информационной экономики)    

29.10.18 19 5 

2 Интеграция производства, науки и 

образования: экономические проблемы 

19.11.18 18 6 

3 Западная и Восточная модели рыночного 

развития. 

26.02.19 17 5 

4 Роль образования в организации бизнес-

деятельности  

07.05.19  19 3 

” UNITĂȚILE ECONOMICE – VERIGA DE BAZĂ A ECONOMIEI NAȚIONALE”  

Conducător științific : Balan Aliona, dr., conf.univ. 

1 Aspecte teoretice și practice ale activității 

unităților economice 

5.10.2018 15 6 

2 Studiu comparativ privind fiscalitatea în 

Republica Moldova şi statele Uniunii Europene 

2.11.2018 13 4 

„DEZVOLTAREA RAMURILOR ECONOMIEI NAŢIONALE”  

Conducător științific : Vaculovschi E., dr., conf.univ. 

1 Dezvoltarea principiilor agriculturii durabile în 

Republica Moldova  

5.10.2018 12 4 

2 Aspecte referitoare la ramurile industriei din RM 9.11.2018 11 4 

3 Serviciile IT in Moldova si influenta lor asupra 

dezvoltării economice a Republica Moldova.  

3.12.2018 14 3 

4 Dezvoltarea turismului în RM 8.02.2019 7 3 

„COMPETITIVITATE, SECURITATE, DURABILITATE ÎN ECONOMIA 

CONTEMPORANĂ”  

Conducător științific : Ignatiuc D., dr., conf.univ. 

1 Caracteristica, trăsăturile definitorii și specificul 

sistemelor economice contemporane. Evoluția 

abordărilor conceptuale și teoretice privind 

sistemele economice. 

12.11.2018 10 - 

2 Conținutul, criteriile și principiile durabilității 

economiilor naționale. 

26.02.2019 15 1 

3 Competitivitatea și securitatea ca factori 

determinanți ai durabilității economiilor 

contemporane. 

19.03.2019 20 2 

4 Analiza politicilor economice în contextul 

asigurării competitivității, securității și a 

durabilității economiei naționale. 

23.04.2019 20 3 

5 Competitivitatea și strategiile concurențiale a 

întreprinderilor moldovenești (Studiu de caz 

CARDIAX – PLUS S:R:L:)  

17.05.2019 21 3 
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„ROLUL FACTORILOR INDIRECȚI ASUPRA CREȘTERII ECONOMICE ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA”  

Conducător științific : Patrașcu D., dr., conf.univ. 

1 Cererea agregată și capacitatea de absorbție a 

pieței interne. 

05.11.18 

 

14 2 

2 Competitivitatea produselor autohtone - factor 

indirect al creșterii economice în Republica 

Moldova 

03.12.18 

 

14 3 

„POSIBILITĂȚI DE MINIMIZARE A COSTURILOR DE PRODUCȚIE ÎN 

ÎNTREPRINDERILE DIN REPUBLICA MOLDOVA”  

Conducător științific : Patrașcu I., dr., conf.univ. 

1 Analiza nivelului costurilor de producție în 

întreprinderile autohtone. 

13.03. 2019 11 2 

2 Soluții privind reducerea nivelului costurilor de 

producție în întreprinderile autohtone. 

24.04.2019 17 2 

 

Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti aferente departamentului „Teorie și Politici 

Economice” în anul universitar 2018-2019, este apreciată cu un calificativ înalt, în cadrul a celor 26 

şedinţe fiind prezentate în total 90 referate şi eseuri la tematica propusă, cele mai bune referate fiind 

înaintate pentru prezentare în cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători ASEM şi altor 

manifestări ştiinţifice în instituţii universitare. În total, pentru Simpozionul din 24-25 aprilie 2019 au 

fost selectate 24 comunicări care prezintă mai mare interes din punct de vedere al actualităţii 

subiectelor investigate, interes şi valoare ştiinţifică. 

În cadrul departamentului „Resurse Umane, afaceri Publice și Comunicare” au activat 2 cercuri 

studențești, având ca responsabili: Abramihin Cezara conf. univ. dr., Țurcanu Galina conf. univ. dr. 

Tabelul 19.  Activitatea cercurilor studențești „Psihologie managerială” și „Logos” din cadrul 

departamentului „Resurse umane, Afaceri publice și Comunicare” 

N. Data 

ședinței 

Denumirea 

ședinței 

Comunicări şi teme de  discuții Numărul 

de 

participanți 

Grupele 

academice 

Psihologie managerială 

1. 26.09.2018 Personalitatea 

umană: tratări şi 

viziuni.  

 Noțiuni de personalitate. Factorii  

care determină personalitatea. 

 Tipologii ale personalității. 

(Ciorbă Simion MKL 172) 

 Structura personalității. Teorii ale 

personalității (Gaidarji Daniela 

MKL 172) 

 Temperamentul (Spinei Daniel 

MKL 173) 

 Caracterul personalității. (Moţpan 

Mariana MKL 171) 

 Comportamentul  

 Aptitudinile. 

23 MKL 171, 

MKL 172, 

MKL 173, 

MRU 171 
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2. 24.10 2018 Psihologia 

simpatiilor şi a 

relaţiilor familiale 

 Simpatiile. Elemente 

psihologice. (Arnaut Lilia MKL 

171) 

 Iubirea şi stilurile ei 

 Fenomenologia familiei. Etapele 

crizei în familie. (Nichita 

Burbulea, Rodion Barbaroş MKL 

173rus) 

 Tipuri de parteneri şi 

compatibilitatea lor. (Fustii 

Xenia MKL 173) 

17 MKL 171, 

MKL 173,  

MRU 171, 

MRU 161 

3. 14.11.2018 Gândire pozitivă- 

calea spre succes 

 

 

 Psihologia pozitiva și efectul ei 

benefic asupra tuturor aspectelor 

vieții personale. (Celenghir 

Ecaterina MKL 173 rus.) 

 Gândirea pozitiva și sănătatea. 

 Reguli pentru a avea  gândire 

pozitivă (Dan Bivol MKL 172) 

 Autotrening și tehnici de relaxare. 

21 MKL 171, 

MKL 172,  

MRU 171, 

MRU 161, 

MKL 173 

4. 30.11.2018 Aspecte gender și 

specificul lor in 

colectivele de 

muncă 

 

 Aspecte gender. Tipul de gândire; 

Roluri simple in comunitatea 

primitivă: el - vînătorul,  ea – 

apărătoarea cuibului; Stereotipii 

de sex (gender) (Iabanji Luminiţa 

MRU 161) 

 Diferențele majore dintre creierul 

masculin și feminin (Sengul 

Agnia MRU 171) 

 Specificul comportamentului a 

gandirii feminine si masculine in 

procesul  comunicării. 

12 MRU 171, 

MRU 161, 

5. 04.04.2019 Carisma umană 

 
 Ce este carisma?  

 Ești o Persoană Carismatică? 

 Calitățile  unei persoane 

carismatice, avantajele oamenilor 

carismatici şi trasăturile de 

personalitate  ale oamenii 

carismatici (Railean Parascovia 

Mru 171) 

 Tehnici pentru dezvoltare a 

carismei 

 Cum să fii popular și carismatic? 

(Stavenschi Artur MRU 171)   

7 MRU 171 

Logos 

 16.10.2018 „Probleme actuale 

ale societății din 

perspectivă 

filosofică”  

Religia și politica. (Moisei Ana, 

CON 171), 

Filosofia succesului. (Plugaru 

Maria, CON 171),  

Aspecte estetice ale sportului. 

(Triboi Cristian, Infa 172) 

15 CON-171 

INFA-172 
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 13.11.2018 „Filosofia banilor”  Rapoarte: Banii și puterea (Juncu 

Liuba, Con-171) și Banii și 

morala (Țaran Ana, Con-171 

14 CON-171 

INFA-172 

    

Cercul ştiinţific studențesc „Sub littera legis” al Departamentului Drept (conducător: Alina 

Codreanu, lect. univ., doctorandă). În cadrul Cercului ştiinţific studențesc „Sub littera legis” au fost 

desfășurate mai multe activități: 

 15 aprilie 2019 - Workshop tematic, cu genericul ”Egalitatea de gen. Evoluții și contextul 

actual”, desfășurat la ASEM, la 11 aprilie curent, Participanți: 20 de studenți de la specialitatea Drept, 

facultatea ”Economie Generală și Drept” (ASEM). Evenimentul, organizat de Coaliția Națională 

”Viața fără violență în familie”, la invitația Cercului științific studențesc ”Sub littera legis” 

(departamentul Drept, ASEM), a urmărit mai multe subiecte precum: istoricul egalității de gen, 

stereotipuri, publicitate sexistă, masculinitate toxică și putere. Tematica: violența, tipurile acesteia, 

cauzele și consecințele, cercul închis al violenței, a trezit un interes vădit în rândurile participanților. 

Separat, ori împărțiți în grupuri de lucru, studenții au avut posibilitatea să își exprime opiniile proprii, 

să analizeze diferite statistici oficiale din rapoarte ale instituțiilor naționale/internaționale din domeniul 

vizat, să polemizeze asupra exemplelor expuse de formator. 

21 martie 2019 - Studenții Cercului Științific Studențesc ”Sub littera legis” împreună cu 

studenții Finanțe, ASEM, au participat la un atelier de informare despre fenomenul infracțional in 

domeniul economic, la invitația Direcției Generale Urmărire Penală Chișinău. 

12 decembrie 2018  - Participarea la Conferința Științifică Interuniversitară la Criminologie cu 

genericul: "Criminalitatea în Republica Moldova: probleme actuale și căi de soluționare", desfășurată 

la ULIM (Organizator: Catedra Drept Public, facultatea de Drept a ULIM). Conducătorul științific al 

celor 8 studenți (6 comunicări) a fost Alina Codreanu, lect. univ., drd. 

 

Tabelul 20. Participaări ale studenților la Conferință științifică interuniversitară la Criminologie cu 

tema: ”Criminalitatea în Republica Moldova: probleme actuale și căi de soluționare” din 12 

decembrie 2018 

Titlul comunicării Numele, prenumele studentului 

”Criminalitatea juvenilă în Republica 

Moldova – fenomen ce poate fi prevenit” 

Cazacliu Liviu, Bulat Mihaela, anul II, ASEM 

”Măsuri de asigurare a securității minorilor 

prin mijloace criminologice” 

Costov Felicia, anul III, ASEM 

”Suicidul – problemă a societății de astăzi” Lefter Ioana, Voinițchi Cătălina, anul III, ASEM 

”Pruncuciderea - cauze și prevenire” Praporșcic Valeria, anul II, ASEM 

”Evoluția crimei organizate în Republica 

Moldova de la independență până în prezent" 

Ceban Maia, anul III, ASEM 

”Personalitatea bărbatului infractor - 

aspecte criminologice” 

Simonov Alina, anul II, ASEM 
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23 noiembrie 2018 - 27 de studenți ai anului II și III, specialitatea Drept, ASEM, au fost inițiați 

în jurnalism în cadrul celei de-a II-a ediție a workshop-ului ”Inițiere în jurnalism cu aspect juridic”. 

Scopul training-ului este de a dezvolta capacitățile tinerilor în vederea scrierii unui articol publicistic în 

domeniul juridic. Evenimentul a fost organizat de Cercul Științific Studențesc ”Sub littera legis” al 

departamentului Drept, ASEM în colaborare cu Serviciul Relații cu Publicul al ASEM.  

22 noiembrie 2018 - membrii Cercului împreună cu studenții anului III, specialitatea Drept, 

ASEM, în vizită de studiu la Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare din Chișinău. 

19 noiembrie 2018 - ”Sunt student și reprezint viitorul” - sub acest generic s-a desfășurat un 

atelier științific cu participarea studenților anului II, specialitatea Drept, ASEM. Evenimentul dedicat 

Zilei Internaționale a Studenților (17 noiembrie) a avut drept scop sensibilizarea opiniei publice despre 

fenomenul criminalității juvenile. Astfel au fost abordate teme relevante ca: Portretul criminologic al 

tânărului infractor, Criminalitatea juvenilă în Republica Moldova, Rolul și locul familiei în educarea 

tinerilor. Atelierul științific a fost organizat la inițiativa Bibliotecii Științifice ASEM și a Cercului 

științific studențesc ”Sub littera legis” al Departamentului Drept, ASEM. 

1. La 26 noiembrie 2018 a fost organizată o masă rotundă cu genericul „Drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale Uniunii Europene”, Demerji Ilie, conf.univ., Demerji Maria, dr., conf.univ. 

 

 

2.  La 4 - decembrie 2018, s-a desfășurat manifestația științifică anuală în cadrul disciplinei 

Drept Roman cu genericul:  IMPACTUL DREPTULUI PRIVAT ROMAN ÎN 

CONTEXTUL FEDERALISMULUI JURIDIC EUROPEAN 

Organizator: Departamentul Drept  

Îndrumător ştiinţific/organizator:  Ciobanu Natalia, lector univ.,   Bîcu Adelina, conf.univ., dr.,  

Gîscă Veronica, conf.univ., dr. 

Participanţi: Studenţii anului I, II, IV, Specialitatea Drept,  

Manifestarea ştiinţifică studenţească, eveniment anual, oferă studenţilor interesaţi oportunitatea 

de a-şi afirma abilităţile de cercetare. Masa rotundă oferă participanților posibilitatea abordării unor 

teme de actualitate atât în dreptul roman și în dreptul național, precum și pe plan internațional, în 

această perioadă caracterizată prin ample modificări legislative, într-un mediu social-politic atât de 
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provocator. Evenimentul constituie de asemenea ocazia de a întâlni, într-o atmosferă studenţească, 

cadre didactice, precum şi colegi studenţi din diferiți ani de studii. 

Evenimentul științific anual, dedicat influenței Dreptului roman asupra institutelor de drept privat 

contemporan, este o bună experienţă de manifestare pentru studenții anului I, precum și a anilor mai 

mari, care tot mai mult sunt implicaţi în aceste activităţi, iar rezultatele obținute, confirmă încă o dată, 

că activitatea ştiinţifică extracurriculară se bucură de succes, deoarece trezeşte interesul multora dintre 

ei de a - şi aprofunda cunoştinţele atât în dreptul național cât și internațional, de a cerceta diferite 

aspecte ale problemelor ce îi interesează, motiv pentru care participă cu comunicări, la dezbateri şi 

discuţii. 

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. 

S-a ajuns la concluzia că, exemplu oferit de dreptul roman care se caracterizează prin limbajul 

juridic care permite formularea oricărei idei juridice, se poate constitui într-un instrument conceptual 

utilizat de juriștii europeni în activitatea de codificare și, pe cale de consecință, de unificare a 

sistemelor de drept existente în spațiul Uniunii Europene. 

 

3. La data de 10 decembrie 2018 s-a desfăşurat Conferinţa anuală studenţească cu genericul 

„Eficienţa mecanismelor existente cu privire la tortură şi relele tratamente prin prisma 

jurisprudenţei interne şi internaţionale” cu ocazia „Zilei internaţionale ale dreptului omului”   
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4. La 19 aprilie 2019 a avut loc Conferinţa anuală studenţească cu genericul „Impactul 

Internetului asupra dreptul proprietăţii intelectuale: realităţi şi perspective”, organizator, 

Tighineanu Alexandra, dr., lector univ. 

Organizarea anuală a acestei manifestații științifice este determinată de interesul sporit al 

studenților față de problema proprietății intelectuale în era Internetului. Aceasta este o problemă care 

preocupă nu doar studenții, dar și specialiștii în domeniu, atât în Republica Moldova, cât și în plan 

internațional.  

La eveniment a fost prezent și un reprezentant al AGEPI, care a dat apreciere comunicărilor 

prezentate de studenți, dar și s-a implicat în discuții cu informații relevante la subiectul discutat. La 

final studenții participanți au primit diplome de participare. 

Participanți: studenții anului III, secția zi, specialitatea DREPT: 

 Costov Felicia D-164, ”Dreptul de autor în era Internetului”  

 Gadâmba Crina D-163, ”Protecția dreptului la marcă” 

 Lefter Ioana, D-163, ”Protecția drepturilor conexe în Republica Moldova” 

 Ceban Maia, D-164, ”Invențiile și mijloacele de protecție a acestora” 

 Dosca Ionela, D-164, ”Problemele inventatorilor în era tehnologiilor” 

 Nani Ana-Maria D-164,  ”Bazele de date – obiect protejat de proprietatea intelectuală” 

 Popușoi Vera D-164, ”Promovarea obiectelor proprietății intelectuale prin intermediul 

Internetului” 

 Ursu Valeria, D-164, ”Protecția operelor de artă aplicată prin intermediul dreptului de 

autor” 

La 23 Mai 2019 studenții anului II, specialitatea Drept au participat la Panelul de discuții 

”Aspecte criminologice ale romanului ”Crimă și pedeapsă”” de F. Dostoevschii. Studenții au fost 

provocați să citească și să analizeze romanul în cadrul disciplinei criminologie, de către dr., lector 

univ., Alexandra Tighineanu.  

Astfel studenții au fost repartizați în echipe și au discutat despre: 

Determinantele infracțiunii: Rurac Dan, Simonov Alina 
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 Personalitatea infractorului: Praporșcic Valeria, Dosca Vlad 

 Rolul victimei în comiterea infracțiunii: Jenunchi Cristina, Cazacliu Liviu 

 Raportați evenimentele romanului la realitățile societății contemporane: Ivancencova 

Elizaveta, Lipai Victoria  

 Cum și de ce își justifică fapta Rascolnicov? Matei Liliana, Bulat Mihaela 

 Ce l-a determinat pe Rascolnicov să se predea utorităților? Popescu Mhaela, Baciu Ana 

 Comentați rolul lui Sonea în comiterea infracțiunii. Ghenciu Ștefan, Grosu Carina 

 Realizați schema derulării evenimentelor. Verbițchi Daniel, Florea Cristina 

 

 

La data de 17 mai 2019, a fost desfăşurată Conferinţa ştiinţifică studenţească cu ocazia Zilei 

Internaţională a Familiei cu genericul „CADRUL NORMATIV IN DOMENIUL FAMILIEI PRIN 

PRISMA REGLEMENTĂRILOR NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE” cu participarea studenților 

anului II, specialitatea Drept, ASEM, Facultatea Economie Generală și Drept. Invitați speciali au fost: 

Stela Vasluian, reprezentantă a Asociației AiBi Amici de Bambini, Italia, formator pentru cuplurile 

adoptive naționale și Octavian Vîrlan, avocat cu experiență în domeniul familiei și protecției copilului, 

Asociația CCF/HHc Moldova. 

Participanții au abordat diverse teme, au pus în dezbatere unele lacune existente, actualmente, 

în legislația dreptului familiei, iar prezentările lor au fost completate cu informații și cazuistică, 

propuse de invitații speciali, specialiști în domeniul protecției familiei, adopție, tutelă etc. De 

menționat că acest eveniment a fost dedicat Zilei Internaționale a Familiei, sărbătorită, anual, pe 15 

mai. Moderator: Demerji Maria, dr., conf.univ., Iarmenco Mihaela, asist. univ. 

La 22 Martie 2019, în incinta Institutului Național al Justiției a avut loc Finala Concursului 

Național al Tinerilor Juriști, organizat în parteneriat de Biroul de avocatură Brodsky Uskov Looper 

Reed & Partners, ELSA Republic of Moldova, Institutul Național al Justiției, Inspectoratul General al 

Poliției, și American Chamber of Commerce in Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova 

a fost reprezentată de studenții anului II a facultății Economie Generală și Drept, specialitatea 

Drept, Grosu Carina și Cazacliu Liviu. Aceștia s-au calificat în finala concursului și au devenit 

finaliști. Studenții au avut o prestație bună, fiind premiați cu diplome și cărți de specialitate. La fel, la 

concurs au participat în calitate de susținătorii studenții anului III.   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009127309372&__tn__=K-R&eid=ARBMcT4KkTrlYAmIQHysrdYFuFN2E3PY5ap2WFEMalvHvOpGhIqQMLt1lX-tJyBqbn_KqgfJCLkVMooA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCxi6YBzS4nmck0uVAohv4uwb1qOxWVCvVctEHEGJKcjCod-fViF2gzE2gZ2xPdvT0EudbL9Dq7Bt1dk0eKIt0Jln_FavOi7XcWSFDDPO15VglYmHFKEF5veBG2L2dUpQHCJKZkbMccIHKQ5fXQTcQt_79dxhL_9qLJ0uam-m-l2LrSDnPWjOuKcNVcmPnX55FR5aU-OTip7LkRGPCVKEFXbnihj5hr4pYNeJLXkX3WPf5hqame3sRG36e5HjYDJEXkZdVG-rVym79vxq4j_oCOfgRmff0OVM0RfCtrvfl9qWwMed0e4fDYZeFO_UPlPk-F6LD8JrRT6paBM7tl0dLqLs1mr4tDtEJ_WvjT-VXglcvJdXXI69xlEfPSS-3tfd4ryGAF1yjcpWGO3JPI7JxDYUsNCUEwg5Z1AGpsuM2c
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5. La 24 mai 2019 Inspectoratul General al Poliţiei a organizat un eveniment cu genericul 

La o cafea cu un polițist. Specialitatea drept ASEM, a fort reprezentată de către studenții anului II 

Simonov Alina și Paterău Dan. 

Evenimentului a avut loc în mijlocul naturii, şi anume pe teritoriul Grădinii Botanice 

La eveniment au participat şeful Inspectoratului General al Poliţiei, Alexandru Pînzari şi colegii 

poliţişti și polițiste. 

Iar oaspeţii cheie ai dialogului au fost un grup de studenţi ai Universităţii Pedagogice de Stat 

,,Ion Creangă” și Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) care au avut posibilitatea: 

✔să înainteze întrebări privind activitatea şi mecanismele de funcţionare ale Poliţiei; 

✔să ofere propuneri şi sugestii în vederea îmbunătăţirii serviciilor prestate de către poliţişti. 

În aroma de cafea şi a florilor de mai, angajaţii Poliţiei au purtat discuţii libere cu tinerii, pentru 

a identifica problemele cu care se confruntă aceștia în societate.  

 

La 21 mai 2019, la Academia de Studii Economice in cadrul Facultății "Economie Generala si 

DREPT " Specialitatea DREPT s-a desfășurat manifestarea studențească - Atelier teoretico- practic 

"Activitatea antreprenoriatului prin prisma legislatiei nationale si internationale" cu studentii 

anului 3. 

https://www.facebook.com/hashtag/gr%C4%83dinii_botanice?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDlI5vSeu1eH62wo6nUcjkY1hfcCr9pUzXcDOzY1Vvrv6Jd9yBXk8I3R8shrmwN3-fghKPoEqWVjJe48Fw1_-iAd75hA6gJcDLuYEIWhyYFmCzFjmCtpGokkDsjUfXIveCYyHdCoQhBXFU_KbZOVXThT6NITi8Z1X6eflnmI2Ku_Y03YMKolcQsPtYj258Xe91drPWEAt50hIeP27cVSyEjmaLVm1Llqbmfy0CYafdIiwzPZFyCPm6BvCz_AyZunU5y-uSzM0_aTNHgE6xkkhyxzYzHo-Fl4RbfzPkcXFr6c9aQcoChxKA7rDPU-WfpyZ9EiWn4Pm9-oZnmit1MVc3RqA&__tn__=%2ANK-R
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Invitatul special: FORTUNA Radu , administrator autorizat 

Organizatori si Moderatori: DEMERJI Maria, dr., conf. univ., IARMENCO Mihaela, drd, asist. 

univ., 

 

6. La 29-31 mai, 2019 a avut loc Olimpiada Naționala de Drept, ediția a III-a. In cadrul acesteia 

au participat studenții specialități Drept, ASEM: Alex Trutnev, Costov Felicia  și Liviu Cazacliu, 

fiind ghidați de conf. univ. dna Adelina Bâcu. Studenții au avut de promovat mai multe probe 

teoretice și practice, avându-i ca concurenți pe colegii săi de la alte intituții. Studenții s-au ales cu 

diplome, premii și cărți.  

 

VIZITE DE STUDIU: 

1. La 12 Aprilie 2019, a avut loc o vizită de studiu la Penitenciarul nr.9- Pruncul. 

Responsabil – organizator: Alexandra Tighineanu, dr., lect. univ., Departamentul Drept în colaborare 

cu Administrația Națională a Penitenciarelor 

Participanți: Studenții anului II. 

https://www.facebook.com/alex.trutnev.73?__tn__=K-R&eid=ARALWObyC8Xd9Ek5qPcBh_GTHguYrO4vLoXyt_G3oIZzNliyAv8D_c2cyALx0qxfCg2hjwUYl_hbPzoh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBshi-zGpIzD-2R7IFTMEz4S92wNSHM0s_9VRQOXNNlUxK-7sHGf66B1hKVoENcpQ3aO8LTXJ1I2E8qzjQ0-L9jCgXFfz66OtcMW8La9q7KAc3s_rUrZTC7LWV_rk7sXL9sx3cnDBBn1TxV0atcQL6eXMI_0PKtD7upVfInmgB9mVv6f00iVWFHLQd44RO6OSeQ1800HikHV-PeaRnFzQkVakXwG72-krQ2U-PpORpsLowwepaLfdMtmXijXbV_9Prp3pxO-XaU2oZ2WsKfviXqz_vLciEmKwHmrBt_5zH2H4IjOEJpiRWQIJb67_1VLc1myK-u7QIjG8YTNyr0HQw
https://www.facebook.com/felicia.costov.1?__tn__=K-R&eid=ARBFBIq1CLR25dbL6HKSER1x_yZuK0ADNmxjxQBJFxpJ63bbu0U7QPczywk7l83YyYPcmLJFhoMpy6TA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBshi-zGpIzD-2R7IFTMEz4S92wNSHM0s_9VRQOXNNlUxK-7sHGf66B1hKVoENcpQ3aO8LTXJ1I2E8qzjQ0-L9jCgXFfz66OtcMW8La9q7KAc3s_rUrZTC7LWV_rk7sXL9sx3cnDBBn1TxV0atcQL6eXMI_0PKtD7upVfInmgB9mVv6f00iVWFHLQd44RO6OSeQ1800HikHV-PeaRnFzQkVakXwG72-krQ2U-PpORpsLowwepaLfdMtmXijXbV_9Prp3pxO-XaU2oZ2WsKfviXqz_vLciEmKwHmrBt_5zH2H4IjOEJpiRWQIJb67_1VLc1myK-u7QIjG8YTNyr0HQw
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Un grup de studenți ai Facultății Economie generală și Drept, specialitatea Drept din cadrul 

Academiei de Studii Economice din Moldova, au vizitat Penitenciarul nr.9-Pruncul. 

Vizita a avut loc în contextul disciplinei Criminologie, pentru a completa cunoștințele teoretice 

acumulate cu cele practice. 

Ghidaţi de angajaţii instituţiei penitenciare, viitorii juriști s-au familiarizat cu modul și 

condițiile de executare a pedepsei de către persoanele private de libertate în scopul acumulării 

experienței practice în domeniul legislației execuțional – penale. 

În cadrul vizitei, directorul penitenciarului, Eduard Timofei, a prezentat oaspeților aspectele 

mediului penitenciar prin prisma activității serviciilor din cadrul instituției, drepturile şi 

obligaţiunile persoanelor private de libertate, măsurile de securitate, pază, educativ – ocupaționale și 

programele psiho – sociale care sunt implementate de către angajați. 

Totodată, studenții au avut acces la izolatorul disciplinar, sala de proceduri medicale, blocul 

destinat întrevederilor de lungă durată și Comunitatea Terapeutică din cadrul penitenciarului. 

Oaspeții au mulţumit atât conducerii instituţiei de detenţie, cât şi personalului penitenciar pentru 

dialogul deschis de care au avut parte. 

Menţionăm că, asemenea vizite sunt organizate periodic în penitenciarele din ţară, demonstrând 

deschiderea şi transparenţa sistemului administrației penitenciare.  

 

 

2. La 15 aprilie 2019, un grup de studenţi de la ASEM - Facultatea Economie Generală și 

Drept au vizitat, Curtea Constituțională a RM.  

În cadrul vizitei, viitorii juriști au discutat cu Preşedintele Curţii Constituţionale, Mihai 

Poalelungi și au beneficiat de un tur ghidat în interiorul Curţii. 

Discuţiile s-au axat pe competenţele Curţii Constituţionale şi caracterul ei de unică autoritate de 

jurisdicție constituțională.   

Preşedintele Poalelungi și-a exprimat aprecierea pentru interesul studenţilor în materia dreptului 

constituţional şi în privinţa activităţii Curții, încurajându-i să-și aprofundeze cunoștințele în 

jurisprudența constituțională și cea europeană.  

https://www.facebook.com/asemegd/?__tn__=KH-R&eid=ARCvLjH44mXs1VzeDWQP94PCcII3GnBo6HqUUpn2jZv1geAktNNKQbDebjhJpR_j-rcIPmohpsx-_fzY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC4JVMcXLx3Oy9ddcQTOOcYe6XYqlQo8To_gH5maUoXdbdqexkNhFHtgpTyLHtmvBYswHvES-PfPqy5Pip8x7F0uRcL7UZSZHL7x9KcALrOqH7EAyUQNG_tPmdt0bYQ89y9zYTHWyx6RaC7NDnhsM8IRDUsgBC3XukE6LPN9oWE_xqRAEElw1rhZT6DE-lOSOnpjgnCLQ5acZrJNbklaJO76p7xhMIKBbwVsbyFeEm5Wbvmt8eXFgX_CdTtW1sifk--qSDZYZdnG8lypPWZbFBDP--XYS61Fkw7vOpN5jK8Iss0_Le5AULW-QmWRPKwXEkHa5P_Z-UuW6KwRUCYW-iA0qBqtVehOvE3vy63RelIyhBSnJZvNI0PAJS322aXqPWkmozdeDbb2Mf3XjDaum_NS8J5Xta_3e3u1uojwNgwo3iHSoLELIwScuKofN5EgB8j3m3vztBFzFFnSWPYx22qprvLyi0wA4PjraO-I_J20WLtv34I1w
https://www.facebook.com/asemegd/?__tn__=KH-R&eid=ARCvLjH44mXs1VzeDWQP94PCcII3GnBo6HqUUpn2jZv1geAktNNKQbDebjhJpR_j-rcIPmohpsx-_fzY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC4JVMcXLx3Oy9ddcQTOOcYe6XYqlQo8To_gH5maUoXdbdqexkNhFHtgpTyLHtmvBYswHvES-PfPqy5Pip8x7F0uRcL7UZSZHL7x9KcALrOqH7EAyUQNG_tPmdt0bYQ89y9zYTHWyx6RaC7NDnhsM8IRDUsgBC3XukE6LPN9oWE_xqRAEElw1rhZT6DE-lOSOnpjgnCLQ5acZrJNbklaJO76p7xhMIKBbwVsbyFeEm5Wbvmt8eXFgX_CdTtW1sifk--qSDZYZdnG8lypPWZbFBDP--XYS61Fkw7vOpN5jK8Iss0_Le5AULW-QmWRPKwXEkHa5P_Z-UuW6KwRUCYW-iA0qBqtVehOvE3vy63RelIyhBSnJZvNI0PAJS322aXqPWkmozdeDbb2Mf3XjDaum_NS8J5Xta_3e3u1uojwNgwo3iHSoLELIwScuKofN5EgB8j3m3vztBFzFFnSWPYx22qprvLyi0wA4PjraO-I_J20WLtv34I1w
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La 21 noiembrie 2018, studenții specialității Drept, ASEM, anul III, au mers într-o vizită de 

studiu la Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare din Chișinău. Studenții au văzut cum se 

identifică persoanele certate cu legea, cum se depistează falsul în acte, hârtii de valoare și bancnote. 

Expresii precum: ”examinări şi evidenţe dactiloscopice, examinări fizice, sistemul balistic autorizat 

POISC, expertiza dactiloscopică a armelor albe, cea 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”, au prins 

contur și sens practic pentru cei 40 de studenți de la Drept.  

Alina Codreanu, lect. univ., departamentul Drept ASEM, responsabilă de efectuarea vizitei de 

studiu, a menționat: ”În cadrul vizitei de studiu au fost atinse obiectivele propuse. Studenții au avut 

posibilitatea să vadă ”pe viu” o parte a activității unui expert criminalist, apreciind calitatea lucrului 

efectuat în laboratoare. La fel, aceștia au sesizat cât de complicată, dar și cât interesantă este munca 

unui expert în acest domeniu” 

 

LECȚII PUBLICE 

1. La 11 septembrie 2018, studenții specialității Drept au participat la o lecție publică 

organizată în contextul sărbătorii Zilei profesionale a avocatului. Lecția a fost prezentată de către 

Vladislav Gribincea, Președintele Centrului de Studii Juridice și Politice, avocat specializat pe dosare 

la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Avocatul a vorbit despre provocările profesiei de avocat, 

dar și responsabilitățile acesteia. La fel au fost abordate subiecte precum calitățile pe care trebuie să le 

dețină un avocat și importanța corectitudinii avocatului în actul de justiție.   
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2. 16 octombrie 2018, Campanie de informare și prevenire a corupției 

Studenţii din anul I ai Facultăţii ”Economie Generală şi Drept” ASEM, au aflat, din prima 

sursă, despre conceptele fundamentale privind factorii de risc în învăţământul superior, impactul 

corupţiei în mediul academic și care sunt măsurile de prevenire a acestora, în cadrul unor prelegeri 

publice de informare și prevenire a corupției, în contextul derulării săptămânii de responsalizare 

anticorupţie „Free from Corruption Week”. 

Prelegerile au avut loc, pe 16 octombrie 2018, cu participarea reprezentanţilor Centrului 

Naţional Anticorupţie și a cadrelor didactice ale Departamentului Drept, ASEM (Cojocaru Vladlen 

dr., conf.univ., Tighineanu Alexandra, dr., lector univ., Codreanu Alina, lector univ.) 

Asemenea activităţi au drept scop realizarea diverselor acţiuni orientate spre creşterea gradului 

de conştientizare a efectelor corupţiei în educaţie, cu precădere în învăţământul superior, promovarea 

intoleranţei faţă de corupţie în educaţie, perceperea şi conştientizarea fenomenelor plagiarismului şi a 

fraudării academice. 

Astfel, studenţii au fost familiarizați cu atribuţiile CNA, standardele de integritate în 

învăţământul superior, care sunt actele de corupţie și ce reprezintă fenomenul. 

Totodată, studenţii au fost invitaţi să se implice în activităţi de voluntariat, propuse de CNA, 

pentru a fi implicaţi în acţiuni de prevenire a corupției: diverse flash-moburi, campanii de informare, 

care ulterior se vor desfăşura pe întreg teritoriul ţării. 

Prelegerile au fost realizate la recomandarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în 

conformitate cu Planul Sectorial Anticorupţie în Domeniul Educaţiei pentru anii 2018-2020, precum şi 

în contextul declarării de către Consiliul Europei a perioadei 15-19 octombrie drept săptămâna de 

responsabilizare anticorupţie „Free from Corruption Week”. 

Activităţile s-au focusat pe prezentarea Principiilor Etice (volumul II publicat de Consiliul 

Europei), pe evidenţierea fenomenelor plagiarismului, fraudării academice şi a efectelor acestora în 

cadrul sistemului de învăţământ superior din ţară.    
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3. La 19 octombrie 2018 cu ocazia sărbătoririi Zilei profesionale a Juristului, a fost 

organizată o lecție publică ”Rolul Curții Constituționale în Consolidarea Statului de drept”,  ținută de 

către  Alexandru TĂNASE, ex Președinte a Curții Constituționale. 

La eveniment au participat studenți ai anului I,și II. 

Lecția Publică este destinată studenților specialității Drept, precum și tuturor persoanelor 

interesate de rolul Curții Constituționale în consolidarea statului de drept. În cadrul lecției au fost  

elucidate principalele atribuții ale Curții Constituționale în procesul de realizare a justiției, cât și 

calitățile profesionale și morale de care trebuie să dispună un jurist.  

 

7. La 7 noiembrie 2018 studenții anului IV, specialitatea DREPT, au participat la o lecție  publică: 

Retrospectivă practică asupra organizării și funcționării societăților pe acțiuni. 

Organizator: Ciobanu Natalia, lector univ., Departamentul Drept. 

Lecția a fost prezentată de către Mihaela Nicorici, șef adjunct Direcția Generală Juridică din 

cadrul Comisiei Naționale a Pieței Financiare.  

 Lecția publică este destinată studenților specialității Drept, precum și tuturor persoanelor 

interesate de aspectele juridico-practice ale activității societăților pe acțiuni. În acest sens, a fost 



81 
 

elucidate inclusiv particularitățile litigiilor dintre societățile pe acțiuni și acționari, precum și vor fi 

trecute în revistă principalele amendamente menite să transpună prevederile aquis-ului comunitar în 

conformitate cu angajamentele Republicii Moldova în contextul integrării europene.  

În același sens, ora teoretica deschisă s-a referit la crearea și activitatea SA atât în dreptul 

național cât și internațional.  

 

În februarie 2019 studenții facultății Economie Generală și Drept au participat la o lecție 

publică organizată de Comisia Electorală Centrală cu genericul: ”Democrația se învață. Implică-te”. 

Evenimentul a fost organizat în contextul alegerilor parlamentare care urmau să aibă loc, având drept 

obiectiv convingerea tinerilor să se implice în activitatea statului prin dreptul la vot. 

 

 

La compartimentul „Activităţi extracurriculare cu studenţii” se mai înscriu următoarele: 
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1) Pregătirea studenților pentru participare la diverse manifestări. În cadrul workshop-ului 

Antreprenoriatul tinerilor: provocări și perspective. HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

FOR YOUTH ENTREPRENEURSHIP au participat studenții Volcu Artemie, Cojocari Paula; 

Sîrbu Alexandru; Tabîrța Ana;  Rotaru Maria. Conducător științific BUCOS Tatiana 

2) Organizarea de către cadrele didactice a întâlnirilor cu specialiști din sectorul real. Invitarea 

antreprenorului din Marea Britanie, Adrian Dulgher, specialist cu circa 15 ani de activitate pe piețe 

internaționale în domeniul investițiilor, transporturilor, construcțiilor și restaurantelor. Șeful 

departamentului, conferențiarul universitar, Aurelia Tomșa a organizat 5 întâlniri cu studenții de la 

facultățile ”Finanțe”, ”Business și Administrarea Afacerilor”, „Contabilitate”, tematica fiind 

următoarea:  

 Sfaturi pentru viitorii specialiști în organizarea Businessului, StarTap.   

 Împărtășirea experienței de business în Marea Britanie, Africa, India, Europa și specificul 

în Moldova 

3) Organizarea excursiilor la întreprinderi.  În acest an de studii, conferențiarul universitar din 

cadrul departamentului, Diana Ignatiuc a organizat la 17 mai 2019 excursia la întreprinderea 

„CARDIAX-PLUS” SRL (marca comercială MEAT - HOUSE) cu studenții de la specialitățile 

”Business și administrare”, ”Marketing” și ”Economie generală”. 

4) Organizarea întâlnirilor cu angajatorii, evenimente dedicate studenţilor și cu implicarea directă a 

acestora. Astfel, în anul de studii 2018-2019, de către dr.,conf.univ. Bucos Tatiana, în calitate de 

coordonator al Incubatorului de afaceri al ASEM  au fost organizate câteva evenimente dedicate 

studenților:  

În afară de acestea studenții din cadrul facultății au participat și alte evenimente: 

 Radu Galina. Educație culturală.  La 13 -15 noiembrie, 2018 în sala Teatrului „Mihai 

Eminescu” Asociația obștească „Două inimi gemene” a Ediția a XVI-a  a derulat Festivalului – 

Concurs Internațional de muzică ușoară „Două inimi gemene” in memoriam Doina și Ion 

Aldea-Teodorovici. Studenții grupei MRU -181 împreună cu studenții anului I, facultățile 

„Contabilitate” și „Finanțe” implicați activ în valorificarea culturii naționale  și a  eternelor valori 

umane, păstrarea culturii naționale.  

 Radu Galina. Caritate. Mărinimie. Sensibilizare. Puritate. La 14 decembrie, 2018, În contextul 

Caravanei de Crăciun, împreună cu : Comitetul Sindical al Studenților și Masteranzilor ASEM,  

Spiridușii –ASEM-iști : studenții grupei MRU -181, cu Facultățile „Finanţe” și „Contabilitate” 

ASEM am  dăruit câte un pic de bucurie și lumină, celor care îndeosebi au nevoie de susținere și 

căldură sufletească. Am mers  împreună cu studenții la Doamna Maria, de pe strada Florilor 6/2, 

scara 2 ce are un picior amputat, dar și la Sorina Haruța din sectorul Ciocana, fata cu dizabilități. 

Pentru fiecare, am oferit bani, dar și le-am surprins cu un brăduț în ghiveci. 

 Radu Galina. 23.01.2019. Cultură. Întâlnirea de suflet organizată cu scriitorul, prozatorul, 

poetul, traducătorul și editorul Spiridon Vangheli, tatăl lui Guguță și studenții grupei MRU -

181, facultățile „Contabilitate” și „Finanțe” anul I ASEM. 
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 Radu Galina. Vizita la Muzeul Național de Istorie cu grupele MRU 181, Con 18 ș1, Con 18 ș 2 

în rol de curator și profesor de limbă și literatură română, inițierea în cultura, tradițiile  și 

obiceiurile, folclorul poporului român.  

 Radu Galina. Organizarea și vizionarea pieselor de teatru, suport util  la disciplina : Limba și 

literatura română ( alolingvi), pregătire BAC:  

- „Casa mare” de Ion Druță, Teatrul Național „Mihai Eminescu”; 06 octombrie, 2018;  

- ”Dănilă Prepeleac”de Ion Creangă;  

- „Chirița în Iași”, de Vasile Alecsandri. 

 Radu Galina.Vizionarea filmelor „Baltagul ” de Mihai Sadoveanu ; „Moara cu noroc” Ioan 

Slavici, cinematograful Odeon. Strada Mihai Eminescu 55, Chișinău 

Totalurile activității secțiunilor conferinței științifice studențești în cadrul facultății „Economie 

generală și Drept” sunt prezentate în Tabelul 21. 

 

Tabelul 21. Totalurile activității secțiunilor conferinței științifice studențești în cadrul 

facultății „Economie generală și Drept” 

Indicatorii Rezultatele pe catedre Total 

Teorie și 

Politici 

economice 

Resurse Umane, 

Afaceri Publice și 

Comunicare 

Drept  

 

Numărul studenţilor-

participanţi (înregistrați) 

45 9 9 63 

Numărul de comunicări 

programate 

47 9 9 65 

Numărul de comunicări 

susținute din cele programate 

37 8 9 54 

Numărul de comunicări 

suplimentare 

6 1 - 7 

 

În afară de participare la conferința științifică a tinerilor cercetători din cadrul ASEM, 

studentele Melnic Cornelie, Avram Eugenia și Spânu Olga au participat la conferința științifică a 

studenților organizată de Universitatea Națională de Drept din Harkov, Ucraina. 

II. TELECONFERINŢA internațională a tinerilor cercetători “Crearea Societăţii Conştiinţei”, 

(TELE-2019), Ediţia a 8-a, Aprilie 19-20, 2019, Bacău-Bucureşti-California Davis (CalTech)-

California State University, Northridge (CSUN)- Chicago-Chişinău-Cluj Napoca- Connekticut -

Florida-Gouda Nitherland-Los Angeles-Iaşi-Timişoara www.ase.md, 

www.AmericanRomanianAcademy.org   

Participanți, specialitatea DREPT, anul I: 

1. THE INFLUENTION OF THE TECHNOLOGIES ON LEGAL SERVICES 

PATRAȘCO Veronica
1
, CAPAȚINA Valentina

2
 , 

1
Academy of Economic Studies of Moldova, 

Chisinau, Bănulescu Bodoni str. 59-61, MD 2005, Republic of Moldova, 
2
Academy of 

http://www.ase.md/
http://www.americanromanianacademy.org/
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Economic Studies of Moldova, Chisinau, Banulescu Bodoni str. 59-61, MD 2005,  Republic of 

Moldova, 
1
patrasco.veronica@mail.ru, 

2
vcapatina@yahoo.com 

2. THE EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

BULAT Andrei
1
, CAPATINA Valentina

2, 1
Academy of Economic Studies of Moldova, 

Chisinau, Banulescu Bodoni str. 59-61, MD 2005, Republic of Moldova, 
2
Academy of 

Economic Studies of Moldova, Chisinau, Banulescu Bodoni str. 59-61, MD 2005,  Republic of 

Moldova,
1
 andrei.bulat99@mail.ru, 

2
vcapatina@yahoo.com 

3. RELATED INFORMATION SYSTEMS CONCERNING THE ACCOUNTING OF 

INSURANCE INTERMEDIARIES 

VARZARI Marcela
1
, CAPAȚINA Valentina

2
, 

1
 Academy of Economic Studies of Moldova, 

Chisinau MD 2005, Banulescu Bodoni str. 59-61, Republic of Moldova, 
2
 Academy of 

Economic Studies of Moldova, Chisinau MD 2005, Banulescu Bodoni str. 59-61, Republic of 

Moldova, 
1
marchiela@mail.ru

,   2
vcapatina@yahoo.com 

 

III.  Simpozionul anual de proprietate intelectuală „Lecturi AGEPI-2019”, 24 aprilie 2019 

Anual AGEPI Simpozionul anual de proprietate intelectuală „Lecturi AGEPI”. Anul acesta la 

simpozion a participat studenta anului II Alina Simonov gr. D-173, cu comunicarea ”Proprietatea 

intelectuală – retrospectivă istorică”, coordonator științific, Alexandra Tighineanu, dr., lector univ. 

Articolul urmează să fie publicat în cadrul culegerii simpozionului.    

IV. International Conference of Intelectual Property. Ideas and creations trought the 

spirit of law. Protections to the intangible assets. 14-16 martie 2019, București. Participant: Felicia 

Costov, grupa D-164.  

CAZACLIU, L., Business and society development in the context of the formation of the digital 

economy. În: Economics, Management and Law in the 21st Century: Strategic Priorities of 

Development: Proceeding of the Inter-regional scientific and practical conference of young scientists 

(Kharkiv, November 27, 2018) / Edited by A. P. Hetman. – Kharkiv: Pravo, 2018. – 160 p. ISBN 978-

966-937-529-2, p.27-29. Coord. Tighineanu Alexandra, dr., lector univ., Departamentul Drept. 

COSTOV, F., Management in 21
st
 century: modern models, strategies, tehnologies.   În: 

Economics, Management and Law in the 21st Century: Strategic Priorities of Development: 

Proceeding of the Inter-regional scientific and practical conference of young scientists (Kharkiv, 

November 27, 2018) / Edited by A. P. Hetman. – Kharkiv: Pravo, 2018. – 160 p. ISBN 978-966-937-

529-2, p.113-115. Coord. Bîrcă Alic, dr. hab., prof.univ., Departamentul Resurse Umane, Afaceri 

Publice și Comunicare. 

COSTOV, F., THE IMPORTANCE OF RESPECTING HUMAN RIGHTS AND 

FUNDAMENTAL FREEDOMS”. În: Materialele Conferinței Internaționale ”Наука молодых - 

будущее России”, 11-12 декабря 2018 года, г. Курск, Россия. Coord. Codreanu Alina, lect.univ, 

drd., Departamentul Drept. 

GUZUN, A., Modern trends in the international economic relations.  În: Economics, 

Management and Law in the 21st Century: Strategic Priorities of Development: Proceeding of the 

Inter-regional scientific and practical conference of young scientists (Kharkiv, November 27, 2018) / 

mailto:1patrasco.veronica@mail.ru
mailto:2vcapatina@yahoo.com
mailto:1patrasco.veronica@mail.ru
mailto:andrei.bulat99@mail.ru
mailto:2vcapatina@yahoo.com
mailto:1marchiela@mail.ru%0d
mailto:2vcapatina@yahoo.com
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Edited by A. P. Hetman. – Kharkiv: Pravo, 2018. – 160 p. ISBN 978-966-937-529-2, p.129-131. 

Coord. Tighineanu Alexandra, dr., lector univ., Departamentul Drept. 

 

De asemenea, pe parcursul anului universitar 2017-2018 a continuat organizarea unui ciclu de 

întâlniri cu genericul: „SĂ NE CUNOAȘTEM PERSONALITĂȚILE”. În anul 2018 – 2019a avut 

loc o întâlnire de acest gen la care a participat: 

1. Alexandru Tănase, 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 22), seminare, ateliere de lucru cu invitați din diferite medii (tabelul 23), 

conferințe (tabelul 24), diverse concursuri și ceremonii festive (tabelul 25).  

Tabelul 22. Sesiuni de informare în anul de studii 2018-2019 

Data Denumirea evenimentului Organizatori 
Studenți 

implicați 

03.09.2018 

29.09.2018 

Întâlnirea cu anul I învățământ cu 

frecvență/ învățământ cu frecvență 

redusă 

Facultatea Contabilitate Anul I 

septembrie 

2018 

Serviciile bibliotecii științifice 

ASEM – nomenclatorul serviciilor, 

spațiile, graficul de lucru, 

manualele etc. 

Facultatea Contabilitate, 

Biblioteca Științifică 

ASEM 

Anul I 

13.09.2018-

27.09.2018 

Stagiu de documentare: Metode 

moderne de organizare a procesului 

de învățământ superior la 

specialitatea Contabilitate” 

Facultatea Contabilitate 

MASICO Ludmila, dr., 

conf. univ., 

Universitatea din 

Poloțk, Republica 

Bielorusia 

Anul II, 

Anul III 

17.09.2018 
Sesiunea de informare a studenților 

internaționali din ASEM 

Facultatea Contabilitate 

ASEM 

Studenții din 

străinătate 

17.09.2018-

20.09.2018 

Lecție publică „Aspecte actuale 

privind impozitarea – cazul 

Germaniei” 

Facultatea Contabilitate 

PRAISSER М., doctor, 

prof. univ. 

Leuphana University of 

Luneburg, Germania 

Anul II, 

Anul III 
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17.09.2018-

20.09.2018 

Stagiu și inițiere de proiecte 

comune 

Facultatea Contabilitate 

HLADYSH Katsiaryna, 

Leuphana University of 

Luneburg, Germania 

Anul II, 

Anul III 

19.09.2018 

„Și eu sunt Erasmus+” – campanie 

de informare privind oportunitățile 

Erasmus+ 

USM,  

Oficiului Național 

Erasmus+ în Moldova 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

22.09.2018 
Cursa de alergări „Olimpic 

ECOFEST 2018” 

Comitetul Olimpic și 

Sportiv din Moldova 

Federația Sportului 

Universitar din Moldova 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

25.09.2018 Ziua ASEM 

Facultatea Contabilitate 

Consiliul Studenților 

Contabili 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

26.09.2018 

Workshop „Importanța implicării 

în activitatea științifică a 

studenților” 

Cercul Studențesc 

„Contabilitate”, 

Valentin Toderașcu, 

Ernst&Young 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

27.09.2018 
Lecție publică cu Guvernatorul 

BNM 

Facultatea Finanțe 

ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

27.09.2018-

28.09.2018 

Conferința Științifică Internațională 

„Competitivitate și inovare în 

economia cunoașterii” 

ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

noiembrie 

2018-mai 2019 

Universiada Republicană, 

Baschet feminin și masculin 

Volei feminin și masculin 

Tenis de masă feminin și masculin 

Lupta Trânta 

Triatlon forță 

Judo 

Rugby masculin 

Natație  

Atletism 

Șah 

Badminton  

ASEM, 

Departamentul Educație 

fizică și sport 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

Septembrie 

2018 

Bursa președintelui 

Șuletea Dumitrița – gr. CON 163 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

Anul II. 

Anul III 

Septembrie 

2018 

Școala de vară „YAA- Business 

School”, Timișoara, România 

Dabija Violeta – gr. CON 181 

Universitatea de Vest 

din Timișoara, România 
Anul I 
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septembrie 

2018 – iunie 

2019 

KPMG, Ersnt Young, Optim Audit, 

SRL „Gările Auto Moderne” 
Facultatea Contabilitate 

Anul II, 

Anul III 

03.10.2018 
Prezentarea programului de Burse 

DAAD 2019/2020 
ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

04.10.2018 
Business Panel „Descoperă 

secretele afacerilor de succes” 

Centrul de Marketing, 

Parteneriate și Carieră, 

ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

04.10.2018 Ziua Profesorului din RM 

Facultatea Contabilitate 

Consiliul Studenților 

Contabili 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

05.10.2018 

Pitch your Business Idea 

„Descoperă secretul prezentării 

ideii de afacere” 

Centrul de Marketing, 

Parteneriate și Carieră, 

ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

11.10.2018 

Masa rotundă „Rolul Contabilității 

în bunul mers al ascensiunii 

profesionale” 

Cercul Studențesc 

„Contabilitate”, 

COVALIOV-RUSU G., 

Președinte ACAP 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

18.10.2018 
Atelier de lucru „Teza de licență – 

etape de elaborare” 

Cercul Studențesc 

„Contabilitate” 
Anul III 

30.10.2018 

Întâlnire cu medicul de familie 

„Informarea studenților despre 

sănătate” 

ASEM Anul I 

Octombrie 

2018 

Chișinău – Maraton pentru 

studenții ISÎ 

Comitetul Olimpic și 

Sportiv din Moldova 

Departamentul Educație 

fizică și sport 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

08.11.2018 
Masă rotundă „Tinerii – sursă de 

creativitate și inovație în Europa” 

ASEM 

Jean Monnet 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

16.11.2018 
Ambasadorul UE în RM, Peter 

Michalko în vizită la ASEM 

Facultatea Relații 

Economice 

Internaționale 

Anul I 

17.11.2018 Ziua Studentului Facultatea Contabilitate 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 
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20.11.2018 

Excursie la entitatea ÎM EFES 

VITANTA Moldova BREWERY 

SA 

Cercul studențesc AEF 

VÎRTOSU A., Director 

financiar ÎM EFES 

VITANTA Moldova 

BREWERY SA 

Anul III 

28.11.2018 

Atelier de lucru „Contabilitatea și 

perfectarea documentară a 

procurărilor de stocuri” 

Cercul Studențesc 

„Contabilitate” 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

29.11.2018 
Concursul studențesc „Bankerul 

modern” 
Facultatea Finanțe 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

Până 

30.11.2018 

Burse pentru viitorul tău 

Gaidarji Ana-Maria – gr. CON 181 

Centrul de Informaţii 

Universitare cu suportul 

financiar al BC 

Moldova Agroindbank 

SA 

Anul I, 

Anul II 

10.12.2018 

Concurs studențesc în cadrul 

Cercului Studențesc Analiza 

economică financiară 

Cercul studențesc AEF 

VÎRTOSU A., Director 

financiar 

BAZIC S., Director 

resurse umane 

ÎM EFES VITANTA 

Moldova BREWERY 

SA 

JOSAN R., 

administrator SA 

Combinatul auto nr.4, 

HERȚA V., ex director 

SA Apa-canal Chișinău 

Anul III 

11.12.2018 

Workshop „Tinerii pe piața muncii: 

provocările 

angajatorilor/responsabilitățile 

universităților” 

Centrul de Marketing, 

Parteneriate și Carieră, 

ASEM 

Agenția de business 

consulting „Smart 

Solver 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

11.12.2018 

Concursul studențesc „Investigarea 

metodologiei și practicii de analiză 

a stabilității financiare la nivel de 

ramură” 

Cercului Studențesc 

„AEF” 

ÎM EFES VITANTA 

Moldova BREWERY 

SA 

Membrii 

Cercului 

Studențesc 

„AEF” 

11.12.2018-

12.12.2018 
Târgul Stagiilor de practică 

Centrul de Marketing, 

Parteneriate și Carieră, 

ASEM 

Anul II, 

Anul III 
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12.12.2018 
Eveniment „Contabilitatea în 

creion” 

Cercul Studențesc 

„Contabilitate” 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

17.12.2018 Proiectul Business Lab ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

Până 

17.12.2018 

Burse de merit 2018, ediția XXIII 

Verstiuc Radu – gr. CON 162 

Centrul de Informaţii 

Universitare organizat 

sub egida Consiliului 

Rectorilor din Republica 

Moldova  

Anul III 

2018 
Campionatul Republicii Moldova, 

Rugby masculin 

ASEM, 

Departamentul Educație 

fizică și sport 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

2018 
Campionatul consacrat Zilei USM,  

Tenis de masă masculin 

ASEM, 

Departamentul Educație 

fizică și sport 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

13.02.2019-

14.02.2019 
Cum pot vota studenții 

Comisia Electorală 

Centrală 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

18.02.2019 Burse accelerate 

Facultatea Contabilitate 

FELDIOREAN Silvia, 

ACCA, România  

GUȚU Cristina, KPMG, 

România  

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

28.02.2019 

Dezvelirea basoreliefului, lansarea 

monedei comemorative și a sălii de 

studii „Ivan Mocan” 

Facultatea Finanțe 

ASEM 

Anul I, 

Anul II 

Februarie 2019 
Cupa Republicii Moldova,  

Baschet feminin 

ASEM, 

Departamentul Educație 

fizică și sport 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

Februarie 2019 
Cupa orașului Chișinău, 

Volei feminin 

ASEM, 

Departamentul Educație 

fizică și sport 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

04.03.2019 
Eveniment „Antreprenoriatul 

tinerilor: provocări și perspective” 

Proiectul  ERASMUS+ 

HEIFYE 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

04.03.2019 Noaptea cărților deschise Editura CARTIER 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

05.03.2019-

06.03.2019 

Élite féminine dans l’espace 

francophone 

Filière Francophone, 

ASEM 

Anul I 

 

https://www.facebook.com/Fili%C3%A8re-Francophone-ASEM-179281779244208/?eid=ARChUNU8xbAUUDZqZiJVv5BpbfqC3WOUovmCnEUFo1MRzEk8_C4gQUnLL0ygIv-8nGD3IoL2172pYcLm
https://www.facebook.com/Fili%C3%A8re-Francophone-ASEM-179281779244208/?eid=ARChUNU8xbAUUDZqZiJVv5BpbfqC3WOUovmCnEUFo1MRzEk8_C4gQUnLL0ygIv-8nGD3IoL2172pYcLm
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07.03.2019 
Ziua Internațională dedicată 

Femeilor 

Facultatea Contabilitate 

Consiliul Studenților 

Contabili 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

11.03.2019-

15.03.2019 

Sesiunea de informare „Info-Week- 

H2020” 
ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

15.03.2019 

Conferința Științifică Internațională 

„Provocările contabilității în 

viziunea tinerilor cercetători” 

Facultatea Contabilitate 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

25.03.2019 Journees de la francophonie   

Ambassade de France 

en Moldavie 

ASEM 

Anul I 

Până 

25.03.2019 

Bursa ACCA 

Câștigători 10 studenți de la anul 

III de studii 

Accelerate, 

ACCA  
Anul III 

03.04.2019 Lecție Publică „IAS 2 Stocuri” 

Facultatea Contabilitate 

MATEȘ Dorel, dr., prof. 

univ., Universitatea de 

Vest din Timișoara, 

România 

Anul I, 

Anul II 

04.04.2019 

Lecție Publică „IAS 37 

Provizioane, datorii și active 

contingente” 

Facultatea Contabilitate 

GROSU Veronica dr., 

prof. univ., 

 Universitatea Ștefan cel 

Mare din Suceava, 

România 

Anul II 

04.04.2019 

Lecție Publică „Conformitatea 

sistemului contabil din România cu 

Directivele europene și 

referențialul IFRS” 

Facultatea Contabilitate 

SOCOLIUC Marian dr., 

conf. univ.,  

Universitatea Ștefan cel 

Mare din Suceava, 

România 

Anul I 

 

04.04.2019-

05.04.2019 

Conferința Științifică Internațională 

„Contabilitatea și educația 

contabilă” 

Facultatea Contabilitate 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

05.04.2019 

Lecție Publică „Utilizarea meta 

datelor în cercetarea științifică, 

forme modern de prelucrare și 

gestionare a bazelor de date BIBTE 

prin programul Mendeley” 

Facultatea Contabilitate 

ZLATI Monica 

Lauradr., conf. univ., 

Universitatea Dunărea 

de Jos din Galați, 

România 

Studenții 

Ciclului III 

de studii, 

Doctorat 

https://www.google.com/search?q=journees+de+la+francophonie+asem&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi9uNrFyYrjAhVLI1AKHWZtDawQkeECCCooAA
https://www.facebook.com/France.Moldavie/?__tn__=kC-R&eid=ARD3WYc_UmNK1bTeycih3jlCqHeq1a8akf6UyW1JfQntqKFcOTDvv0wVkDaUKGrqtKNceiUyBjHr9HnN&hc_ref=ARTqmoam5u3E5r8XFmNPE3K5uLSWFvimbHQ1hk2iHtbsSfEwuHw63BvHI263Eznf43M&__xts__%5B0%5D=68.ARA5Ak9BlXcBWxzoBdkp-OZsUQCtdWgN_NlFFO-jUMb8UpRSQjffJSup3Krq504tfkITy9PfSSPVbe9SpWmpUtdYTwNLlJXuRRj2dVUfMnRUvl6IrQNoKVbExt--JwnLBAeItAlGlJRVheUDSYIJavzgDBnndjUQBrZ_5rUOiM-Y_MqBiSfScRec7hEfbNQbAFiB8z5hGmHS2gTTaHQwnC5r1zfPEgl7ewXi0bGEEdqwDgVzUpryKK9sLqbdZbxk8MuZ4gTWBOqIhFeWACkxSdMmKh0oQc1YRv69ehn7Lz2fHqFERM8OPDY9VqIb6OKQnuQQPOdPqWjtAUDzyEdNgy45SJWYEvV0NDjhNFzeNeveN_x9cnDpq9AjLSjIGlUxCYrxCeTCvP3rtrh6oJ1J5wcV01V1zox3qdUpXz5dksQS4eus3m7u0sObgFn5hWGoDUVfPSdJEj3xRgz36s3Yqr_PwMkP-d7IRiyDmcuobwrVhg8f5KoprQ
https://www.facebook.com/France.Moldavie/?__tn__=kC-R&eid=ARD3WYc_UmNK1bTeycih3jlCqHeq1a8akf6UyW1JfQntqKFcOTDvv0wVkDaUKGrqtKNceiUyBjHr9HnN&hc_ref=ARTqmoam5u3E5r8XFmNPE3K5uLSWFvimbHQ1hk2iHtbsSfEwuHw63BvHI263Eznf43M&__xts__%5B0%5D=68.ARA5Ak9BlXcBWxzoBdkp-OZsUQCtdWgN_NlFFO-jUMb8UpRSQjffJSup3Krq504tfkITy9PfSSPVbe9SpWmpUtdYTwNLlJXuRRj2dVUfMnRUvl6IrQNoKVbExt--JwnLBAeItAlGlJRVheUDSYIJavzgDBnndjUQBrZ_5rUOiM-Y_MqBiSfScRec7hEfbNQbAFiB8z5hGmHS2gTTaHQwnC5r1zfPEgl7ewXi0bGEEdqwDgVzUpryKK9sLqbdZbxk8MuZ4gTWBOqIhFeWACkxSdMmKh0oQc1YRv69ehn7Lz2fHqFERM8OPDY9VqIb6OKQnuQQPOdPqWjtAUDzyEdNgy45SJWYEvV0NDjhNFzeNeveN_x9cnDpq9AjLSjIGlUxCYrxCeTCvP3rtrh6oJ1J5wcV01V1zox3qdUpXz5dksQS4eus3m7u0sObgFn5hWGoDUVfPSdJEj3xRgz36s3Yqr_PwMkP-d7IRiyDmcuobwrVhg8f5KoprQ
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07.04.2019 
Eveniment cultural: Teatrul Eugen 

Ionescu 

Cercul Studențesc 

„AEF” 

Membrii 

cercului  

10.04.2019 Workshop „Teza mea de licență” 
Cercul Studențesc 

„AEF” 
Anul III 

Până 

10.04.2019 
Concursul Poliglot 

ASEM, 

Relații Internaționale 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

11.04.2019 
Concursul Miss ASEM 2019, 

participantă  Coja Elena 

Senatul Studențesc al 

ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

15.04.2019 
Prezentare tehnică „IFRS 16 

Contracte de leasing” 

Facultatea Contabilitate 

GUȚU Cristina, KPMG, 

România 

Anul I, 

Anul II 

17.04.2019 

Masa rotundă: Monitorul oficial 

„Cinci obiective de dezvoltare a 

sistemului financiar național” 

ASEM,  

Expert Group 

Anul I, 

Anul II 

17.04.2019 

Atelierul „Developpement 

personnel et leadership” în cadrul 

festivalului francofon Petit Festival 

des Sciences en Francais 

Ambassade de France 

en Moldavie 

ASEM 

Anul I 

18.04.2019-

19.04.2019 

Sesiunea Internațională de 

Comunicări Științifice a Cercurilor 

Studențești „Performanță și 

competitivitate în societatea 

cunoașterii” 

Premiul II 

Universitatea Valahia 

din Târgoviște, România 

Membrii 

Cercului 

Studențesc 

AEF 

19.04.2019-

20.04.2019 

Teleconferința Internațională a 

tinerilor cercetători „Crearea 

Societății Conștiinței” 

Facultatea Tehnologii 

Informaționale și 

Statistică Economică 

Anul I 

24.04.2019 
Curs universitar „Anticorupție și 

buna guvernare” 

ASEM 

CNA 

Anul I, 

Anul II 

25.04.2019 
Trupele de carabinieri MAI din 

RM în vizită la ASEM 

ASEM 

MAI RM 

Anul I, 

Anul II 

aprilie 2019 Sistemul Antiplagiat ASEM  

Facultatea Contabilitate, 

Biblioteca Științifică 

ASEM 

Anul III 

aprilie –mai 

2019 

ASEM vine în liceul Tău! 

Vîrtosu Iana – gr. CON 181 

Dabija Violeta – gr. CON 181 

Florea Viorica – gr. CON 181 

Verstiuc Radu – gr. CON 162 

Centrul de Marketing, 

Parteneriate și Carieră, 

ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

https://www.facebook.com/France.Moldavie/?__tn__=kC-R&eid=ARD3WYc_UmNK1bTeycih3jlCqHeq1a8akf6UyW1JfQntqKFcOTDvv0wVkDaUKGrqtKNceiUyBjHr9HnN&hc_ref=ARTqmoam5u3E5r8XFmNPE3K5uLSWFvimbHQ1hk2iHtbsSfEwuHw63BvHI263Eznf43M&__xts__%5B0%5D=68.ARA5Ak9BlXcBWxzoBdkp-OZsUQCtdWgN_NlFFO-jUMb8UpRSQjffJSup3Krq504tfkITy9PfSSPVbe9SpWmpUtdYTwNLlJXuRRj2dVUfMnRUvl6IrQNoKVbExt--JwnLBAeItAlGlJRVheUDSYIJavzgDBnndjUQBrZ_5rUOiM-Y_MqBiSfScRec7hEfbNQbAFiB8z5hGmHS2gTTaHQwnC5r1zfPEgl7ewXi0bGEEdqwDgVzUpryKK9sLqbdZbxk8MuZ4gTWBOqIhFeWACkxSdMmKh0oQc1YRv69ehn7Lz2fHqFERM8OPDY9VqIb6OKQnuQQPOdPqWjtAUDzyEdNgy45SJWYEvV0NDjhNFzeNeveN_x9cnDpq9AjLSjIGlUxCYrxCeTCvP3rtrh6oJ1J5wcV01V1zox3qdUpXz5dksQS4eus3m7u0sObgFn5hWGoDUVfPSdJEj3xRgz36s3Yqr_PwMkP-d7IRiyDmcuobwrVhg8f5KoprQ
https://www.facebook.com/France.Moldavie/?__tn__=kC-R&eid=ARD3WYc_UmNK1bTeycih3jlCqHeq1a8akf6UyW1JfQntqKFcOTDvv0wVkDaUKGrqtKNceiUyBjHr9HnN&hc_ref=ARTqmoam5u3E5r8XFmNPE3K5uLSWFvimbHQ1hk2iHtbsSfEwuHw63BvHI263Eznf43M&__xts__%5B0%5D=68.ARA5Ak9BlXcBWxzoBdkp-OZsUQCtdWgN_NlFFO-jUMb8UpRSQjffJSup3Krq504tfkITy9PfSSPVbe9SpWmpUtdYTwNLlJXuRRj2dVUfMnRUvl6IrQNoKVbExt--JwnLBAeItAlGlJRVheUDSYIJavzgDBnndjUQBrZ_5rUOiM-Y_MqBiSfScRec7hEfbNQbAFiB8z5hGmHS2gTTaHQwnC5r1zfPEgl7ewXi0bGEEdqwDgVzUpryKK9sLqbdZbxk8MuZ4gTWBOqIhFeWACkxSdMmKh0oQc1YRv69ehn7Lz2fHqFERM8OPDY9VqIb6OKQnuQQPOdPqWjtAUDzyEdNgy45SJWYEvV0NDjhNFzeNeveN_x9cnDpq9AjLSjIGlUxCYrxCeTCvP3rtrh6oJ1J5wcV01V1zox3qdUpXz5dksQS4eus3m7u0sObgFn5hWGoDUVfPSdJEj3xRgz36s3Yqr_PwMkP-d7IRiyDmcuobwrVhg8f5KoprQ
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10.05.2019 

Concurs studențesc internațional 

„Profesia contabilă – o carieră de 

succes” 

Busuioc Maria – gr. CON 172 – 

Premiul Mare 

Dabija Violeta – gr. CON 181 – 

Premiul I 

Purici Irina – gr. CON 171 – 

Premiul II 

Facultatea Contabilitate, 

ASEM 

Universitatea Ștefan cel 

Mare din Suceava, 

România 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

13.05.2019-

17.05.2019 

Săptămâna Ușilor Deschise la 

Facultatea Contabilitate, ASEM 
Facultatea Contabilitate 

Anul I, 

Anul II 

15.05.2019 

Conferința „Cadrul normativ în 

domeniul familiei prin prisma 

reglementărilor naționale și 

internaționale” 

Facultatea Economie 

Generală și Drept 
Anul II 

16.05.2019 Concurs dedicat Zilei Europei 
Cercul Studențesc 

„Contabilitate” 

Anul I, 

Anul II 

18.05.2019 Cursa „OLIMPIC FEST 2019” 
Comitetul Olimpic și 

Sportiv din Moldova 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

23.05.2019 

Erasmus+ Alumni Crossroads – 

eveniment 92edicate participanților 

în Programul Erasmus+ 

Erasmus+ 

ASEM 
Anul II 

Mai 2019 

La o ceașcă de cafea cu un politest 

Purici Irina  

Rotaru Daniel 

ASEM  

MAI 
Anul II 

04.06.2019 

Webinar de dezvoltare profesională 

pentru studenți cu un membru 

ACCA 

Facultatea Contabilitate 

CORNICIUC Vitalie, 

certificat ACCA, 

Victoriabanc SA 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

27.06.2019 Repartizarea locurilor în cămin  Facultatea Contabilitate 
Anul I, 

Anul II 

02.07.2019-

30.07.2019 
Școala de vară IT și limba coreeană 

ASEM 

National Informational 

Society Agency 

Anul I, 

Anul II 

05.07.2019-

06.07.2019 

Sesiunea „Primul experiment 

economic din țară” 

ASEM 

Expert-Group 

Anul I, 

Anul II 

22.07.2019-

16.08.2019 

Programul de cultură și limbă 

maghiară oferit de Universitatea de 

Vară Balassi din București, 

România 

Universitatea de Vară 

Balassi din București, 

România 

ASEM 

Anul I, 

Anul II 

 

 

http://ase.md/ro/avize/concurs-studen-esc-interna-ional-profesia-contabil-o-carier-de-succes.html
http://ase.md/ro/avize/concurs-studen-esc-interna-ional-profesia-contabil-o-carier-de-succes.html
http://ase.md/ro/avize/concurs-studen-esc-interna-ional-profesia-contabil-o-carier-de-succes.html
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Tabelul 23. Seminare cu invitați din diferite medii  

Data Denumirea evenimentului Organizatori 
Studenți 

implicați 

17.09.2018-

20.09.2018 

Stagiu de documentare: Metode 

moderne de organizare a procesului 

de învățământ superior la 

specialitatea „Contabilitate” 

Facultatea Contabilitate 

MASICO Ludmila, dr., 

conf. univ., 

Universitatea din 

Poloțk, Republica 

Belorusia 

Anul II, 

Anul III 

17.09.2018-

20.09.2018 

Lecție publică „Aspecte actuale 

privind impozitarea – cazul 

Germaniei” 

Facultatea Contabilitate 

PRAISSER М., doctor, 

prof. univ., Leuphana 

University of Luneburg, 

Germania 

Anul II, 

Anul III 

17.09.2018-

20.09.2018 

Stagiu și inițiere de proiecte 

comune 

Facultatea Contabilitate 

HLADYSH Katsiaryna, 

Leuphana University of 

Luneburg, Germania 

Anul II, 

Anul III 

26.09.2018 

Workshop „Importanța implicării 

în activitatea științifică a 

studenților” 

Cercul Studențesc 

„Contabilitate”, 

Valentin Toderașcu, 

Ernst&Young 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

27.09.2018 
Lecție publică cu Guvernatorul 

BNM 

Facultatea Finanțe 

ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

04.10.2018 
Business Panel „Descoperă 

secretele afacerilor de succes” 

Centrul de Marketing, 

Parteneriate și Carieră, 

ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

05.10.2018 

Pitch your Business Idea 

„Descoperă secretul prezentării 

ideii de afacere” 

Centrul de Marketing, 

Parteneriate și Carieră, 

ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

11.10.2018 

Masa rotundă „Rolul Contabilității 

în bunul mers al ascensiunii 

profesionale” 

Cercul Studențesc 

„Contabilitate”, 

COVALIOV-RUSU G., 

Președinte ACAP 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

18.10.2018 
Atelier de lucru „Teza de licență – 

etape de elaborare” 

Cercul Studențesc 

„Contabilitate” 
Anul III 

25.10.2018 

Balul Bobocilor Interuniversitar 

Bobocică – Gaidarji Ana-Maria, gr. 

CON-181 și în rolul de Bobocel – 

Leșan Sergiu, gr. CON-183, 

clasându-se în clasament pe locul 2  

Sindicate ASEM Anul I 
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17.11.2018 

Cel mai bun student al ASEM 

Șuletea Dumitrița, CON 163 – 

Premiul Mare 

ASEM 
Anul II, 

Anul III 

28.11.2018 

Atelier de lucru „Contabilitatea și 

perfectarea documentară a 

procurărilor de stocuri” 

Cercul Studențesc 

„Contabilitate” 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

11.12.2018 

Workshop „Tinerii pe piața muncii: 

provocările 

angajatorilor/responsabilitățile 

universităților” 

Centrul de Marketing, 

Parteneriate și Carieră, 

ASEM 

Agenția de business 

consulting „Smart 

Solver 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

11.12.2018-

12.12.2018 
Târgul Stagiilor de practică 

Centrul de Marketing, 

Parteneriate și Carieră, 

ASEM 

Anul II, 

Anul III 

12.12.2018 
Eveniment „Contabilitatea în 

creion” 

Cercul Studențesc 

„Contabilitate” 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

17.12.2018 Proiectul Business Lab ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

13.02.2019-

14.02.2019 
Cum pot vota studenții 

Comisia Electorală 

Centrală 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

04.03.2019 
Eveniment „Antreprenoriatul 

tinerilor: provocări și perspective” 

Proiectul  ERASMUS+ 

HEIFYE 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

11.03.2019-

15.03.2019 

Sesiunea de informare „Info-Week- 

H2020” 
ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

29.03.2019 
Forul Economic Internațional „Free 

Market Road Show 2019” 

Austrian Economics 

Center de la Viena, 

fundaţia Friedrich 

Naumann pentru 

Libertate  

ASEM 

Anul I, 

Anul II 

03.04.2019 Lecție Publică „IAS 2 Stocuri” 

Facultatea Contabilitate 

MATEȘ Dorel, dr., prof. 

univ., Universitatea de 

Vest din Timișoara, 

România 

Anul I, 

Anul II 
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04.04.2019 

Lecție Publică „IAS 37 

Provizioane, datorii și active 

contingente” 

Facultatea Contabilitate 

GROSU Veronica dr., 

prof. univ., 

 Universitatea Ștefan cel 

Mare din Suceava, 

România 

Anul II 

04.04.2019 

Lecție Publică „Conformitatea 

sistemului contabil din România cu 

Directivele europene și 

referențialul IFRS” 

Facultatea Contabilitate 

SOCOLIUC Marian dr., 

conf. univ.,  

Universitatea Ștefan cel 

Mare din Suceava, 

România 

Anul I 

 

05.04.2019 

Lecție Publică „Utilizarea meta 

datelor în cercetarea științifică, 

forme modern de prelucrare și 

gestionare a bazelor de date BIBTE 

prin programul Mendeley” 

Facultatea Contabilitate 

ZLATI Monica 

Lauradr., conf. univ., 

Universitatea Dunărea 

de Jos din Galați, 

România 

Studenții 

Ciclului III 

de studii, 

Doctorat 

10.04.2019 Workshop „Teza mea de licență” 
Cercul Studențesc 

„AEF” 
Anul III 

15.04.2019 
Prezentare tehnică „IFRS 16 

Contracte de leasing” 

Facultatea Contabilitate 

GUȚU Cristina, KPMG, 

România 

Anul I, 

Anul II 

17.04.2019 

Atelierul „Developpement 

personnel et leadership” în cadrul 

festivalului francofon Petit Festival 

des Sciences en Francais 

Ambassade de France 

en Moldavie 

ASEM 

Anul I 

17.04.2019 

Masa rotundă: Monitorul oficial 

„Cinci obiective de dezvoltare a 

sistemului financiar național” 

ASEM,  

Expert Group 

Anul I, 

Anul II 

24.04.2019 
Curs universitar „Anticorupție și 

buna guvernare” 

ASEM 

CNA 

Anul I, 

Anul II 

25.04.2019 
Trupele de carabinieri MAI din 

RM în vizită la ASEM 

ASEM 

MAI RM 

Anul I, 

Anul II 

13.05.2019-

17.05.2019 

Săptămâna Ușilor Deschise la 

Facultatea Contabilitate, ASEM 
Facultatea Contabilitate 

Anul I, 

Anul II 

04.06.2019 

Webinar de dezvoltare profesională 

pentru studenți cu un membru 

ACCA 

Facultatea Contabilitate 

CORNICIUC Vitalie, 

certificat ACCA, 

Victoriabanc SA 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

https://www.facebook.com/France.Moldavie/?__tn__=kC-R&eid=ARD3WYc_UmNK1bTeycih3jlCqHeq1a8akf6UyW1JfQntqKFcOTDvv0wVkDaUKGrqtKNceiUyBjHr9HnN&hc_ref=ARTqmoam5u3E5r8XFmNPE3K5uLSWFvimbHQ1hk2iHtbsSfEwuHw63BvHI263Eznf43M&__xts__%5B0%5D=68.ARA5Ak9BlXcBWxzoBdkp-OZsUQCtdWgN_NlFFO-jUMb8UpRSQjffJSup3Krq504tfkITy9PfSSPVbe9SpWmpUtdYTwNLlJXuRRj2dVUfMnRUvl6IrQNoKVbExt--JwnLBAeItAlGlJRVheUDSYIJavzgDBnndjUQBrZ_5rUOiM-Y_MqBiSfScRec7hEfbNQbAFiB8z5hGmHS2gTTaHQwnC5r1zfPEgl7ewXi0bGEEdqwDgVzUpryKK9sLqbdZbxk8MuZ4gTWBOqIhFeWACkxSdMmKh0oQc1YRv69ehn7Lz2fHqFERM8OPDY9VqIb6OKQnuQQPOdPqWjtAUDzyEdNgy45SJWYEvV0NDjhNFzeNeveN_x9cnDpq9AjLSjIGlUxCYrxCeTCvP3rtrh6oJ1J5wcV01V1zox3qdUpXz5dksQS4eus3m7u0sObgFn5hWGoDUVfPSdJEj3xRgz36s3Yqr_PwMkP-d7IRiyDmcuobwrVhg8f5KoprQ
https://www.facebook.com/France.Moldavie/?__tn__=kC-R&eid=ARD3WYc_UmNK1bTeycih3jlCqHeq1a8akf6UyW1JfQntqKFcOTDvv0wVkDaUKGrqtKNceiUyBjHr9HnN&hc_ref=ARTqmoam5u3E5r8XFmNPE3K5uLSWFvimbHQ1hk2iHtbsSfEwuHw63BvHI263Eznf43M&__xts__%5B0%5D=68.ARA5Ak9BlXcBWxzoBdkp-OZsUQCtdWgN_NlFFO-jUMb8UpRSQjffJSup3Krq504tfkITy9PfSSPVbe9SpWmpUtdYTwNLlJXuRRj2dVUfMnRUvl6IrQNoKVbExt--JwnLBAeItAlGlJRVheUDSYIJavzgDBnndjUQBrZ_5rUOiM-Y_MqBiSfScRec7hEfbNQbAFiB8z5hGmHS2gTTaHQwnC5r1zfPEgl7ewXi0bGEEdqwDgVzUpryKK9sLqbdZbxk8MuZ4gTWBOqIhFeWACkxSdMmKh0oQc1YRv69ehn7Lz2fHqFERM8OPDY9VqIb6OKQnuQQPOdPqWjtAUDzyEdNgy45SJWYEvV0NDjhNFzeNeveN_x9cnDpq9AjLSjIGlUxCYrxCeTCvP3rtrh6oJ1J5wcV01V1zox3qdUpXz5dksQS4eus3m7u0sObgFn5hWGoDUVfPSdJEj3xRgz36s3Yqr_PwMkP-d7IRiyDmcuobwrVhg8f5KoprQ
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05.07.2019-

06.07.2019 

Sesiunea „Primul experiment 

economic din țară” 

ASEM 

Expert-Group 

Anul I, 

Anul II 

 

Tabelul 24. Conferințe științifice și practice pentru studenți 

Nr 

d/o 
Data Denumirea evenimentului Organizatori 

Studenți 

implicați 

 
27.09.2018-

28.09.2018 

Conferința Științifică Internațională 

„Competitivitate și inovare în 

economia cunoașterii” 

ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

 15.03.2019 

Conferința Științifică Internațională 

„Provocările contabilității în 

viziunea tinerilor cercetători” 

Facultatea 

Contabilitate 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

 
04.04.2019-

05.04.2019 

Conferința Științifică Internațională 

„Contabilitatea și educația 

contabilă” 

Facultatea 

Contabilitate 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

 
19.04.2019-

20.04.2019 

Teleconferința Internațională a 

tinerilor cercetători „Crearea 

Societății Conștiinței” 

Facultatea Tehnologii 

Informaționale și 

Statistică Economică 

Anul I 

 15.05.2019 

Conferința „Cadrul normativ în 

domeniul familiei prin prisma 

reglementărilor naționale și 

internaționale” 

Facultatea Economie 

Generală și Drept 
Anul II 

 

Tabelul 25. Concursuri 

Nr 

d/o 
Data Denumirea evenimentului Organizatori Studenți implicați 

1.  22.09.2018 
Cursa de alergări „Olimpic 

ECOFEST 2018” 

Comitetul Olimpic 

și Sportiv din 

Moldova 

Federația Sportului 

Universitar din 

Moldova 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

 
Septembrie 

2018 

Bursa președintelui 

Șuletea Dumitrița – gr. 

CON 163 

Ministerul 

Educației, Culturii și 

Cercetării 

Anul II. 

Anul III 

2.  25.10.2018 

Balul Bobocilor 

Interuniversitar 

Bobocică – Gaidarji Ana-

Maria, gr. CON-181 și în 

rolul de Bobocel – Leșan 

Sergiu, gr. CON-183, 

clasându-se în clasament pe 

locul 2  

Sindicate ASEM Anul I 
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3.  
Octombrie 

2018 

Chișinău – Maraton pentru 

studenții ISÎ 

Comitetul Olimpic 

și Sportiv din 

Moldova 

Departamentul 

Educație fizică și 

sport 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

4.  17.11.2018 

Cel mai bun student al 

ASEM 

Șuletea Dumitrița, CON 

163 – Premiul Mare 

ASEM 
Anul II, 

Anul III 

 29.11.2018 
Concursul studențesc 

„Bankerul modern” 
Facultatea Finanțe 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

 
Până 

30.11.2018 

Burse pentru viitorul tău 

Gaidarji Ana-Maria – gr. 

CON 181 

Centrul de 

Informaţii 

Universitare cu 

suportul financiar al 

BC Moldova 

Agroindbank SA 

Anul I, 

Anul II 

5.  

noiembrie 

2018-mai 

2019 

Universiada Republicană, 

Baschet feminin și 

masculin 

Volei feminin și masculin 

Tenis de masă feminin și 

masculin 

Lupta Trânta 

Triatlon forță 

Judo 

Rugby masculin 

Natație  

Atletism 

Șah 

Badminton  

ASEM, 

Departamentul 

Educație fizică și 

sport 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 
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6.  10.12.2018 

Concurs studențesc în 

cadrul Cercului Studențesc 

Analiza economică 

financiară 

Cercul studențesc 

AEF 

VÎRTOSU A., 

Director financiar 

BAZIC S., Director 

resurse umane 

ÎM EFES 

VITANTA Moldova 

BREWERY SA 

JOSAN R., 

administrator SA 

Combinatul auto 

nr.4, 

HERȚA V., ex 

director SA Apa-

canal Chișinău 

Anul III 

7.  11.12.2018 

Concursul studențesc 

„Investigarea metodologiei 

și practicii de analiză a 

stabilității financiare la 

nivel de ramură” 

Cercului Studențesc 

„AEF” 

ÎM EFES 

VITANTA Moldova 

BREWERY SA 

Membrii Cercului 

Studențesc „AEF” 

 
Până 

17.12.2018 

Burse de merit 2018, ediția 

XXIII 

Verstiuc Radu – gr. CON 

162 

Centrul de 

Informaţii 

Universitare 

organizat sub egida 

Consiliului 

Rectorilor din 

Republica Moldova  

Anul III 

8.  2018 

Campionatul Republicii 

Moldova, 

Rugby masculin 

ASEM, 

Departamentul 

Educație fizică și 

sport 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

9.  2018 

Campionatul consacrat 

Zilei USM,  

Tenis de masă masculin 

ASEM, 

Departamentul 

Educație fizică și 

sport 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

10.  
Februarie 

2019 

Cupa Republicii Moldova,  

Baschet feminin 

ASEM, 

Departamentul 

Educație fizică și 

sport 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

11.  
Februarie 

2019 

Cupa orașului Chișinău, 

Volei feminin 

ASEM, 

Departamentul 

Educație fizică și 

sport 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 
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12.  
Până 

25.03.2019 

Bursa ACCA 

Câștigători 10 studenți de 

la anul III de studii 

Accelerate, 

ACCA  
Anul III 

13.  
Până 

10.04.2019 
Concursul Poliglot 

ASEM, 

Relații 

Internaționale 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

 11.04.2019 

Concursul de frumusețe și 

inteligență „Miss ASEM 

2019 – viitoarea femeie de 

afaceri” 

Coja Elena – gr. CON 181 

fr 

Senatul Studențesc 

al ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

14.  
18.04.2019-

19.04.2019 

Sesiunea Internațională de 

Comunicări Științifice a 

Cercurilor Studențești 

„Performanță și 

competitivitate în 

societatea cunoașterii” 

Premiul II 

Universitatea 

Valahia din 

Târgoviște, 

România 

Membrii Cercului 

Studențesc AEF 

15.  16.05.2019 

Concurs dedicat Zilei 

Europei „Contabilitatea 

Republicii Moldova – 

orientată spre modernizare” 

Cercul Studențesc 

„Contabilitate” 

Anul I, 

Anul II 

 

 

Facultatea BUSINESS ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

 

Activitatea educativă a facultăţii a inclus: 

 ținerea ședințelor săptămânale cu șefii grupelor academice;  

 organizarea întâlnirilor cu grupele academice;  

 vizitarea căminului studențesc 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 extra 

curriculare: 

 

10 iunie 2019 - Master class gastronomic și oenologic  

Pe data de 10 iunie 2019, cadrele didactice ale departamentului „Comerț, turism și alimentație publică” 

și studenții specialității „Tehnologia și managementul alimentației publice” au participat la două 

ateliere gastronomice (masterclass): 

1. Un masterclass de servire a vinurilor, prezentat de somelierul francez Brigitte Leloup și  
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2. Un master-class gastronomic în laboratorul gastronomic al ASEM, cu master cheful francez Alain 

Leloup. 

Evenimentele au fost organizate în cadrul Proiectului de Competitivitate din Moldova în parteneriat cu 

Oficiul Național al Viei și Vinului 

 

21 mai 2019 - ENDAVA 

În data de 21 mai 2019 studenții Facultății 

Business și Administrarea Afacerilor, gr. 

BA 174, fiind însoțiți de lector. univ., 

Aliona Gușuvati. Scopul workshop-ului, 

organizat de Endava în colaborare cu 

departamentul Management, a fost 

cunoașterea unei zile de lucru din viața 

unui Proiect manager. În cadrul acestuia 

workshop au participat următorii studenți: 

Valeria Sanduleac, Ludmila Sandu, 

Georgeta Lupașco, Catalina Fricațel, Olga 

Caminschi, Elena Capșuna, Cristina 

Cotruță. 

 

16 mai 2019 – Masă rotundă cu absolvenții de succes  

Întâlnirea studenţilor anului III de studii specialitatea Merceologie şi Comerț cu reprezentanți din 

mediul de afaceri, şi din mediul academic - foști absolvenți ai specializării respective. 

Au fost prezenți absolvenți de la specialitatea Merceologie şi Comerț: 

• Sîrbu Mihaela - specialist în domeniul calităţii mărfurilor, compania Linella• Răţoi Ana - 

administrator, manager, compania Bonus 

• Ciorici Stela – manager resurse umane, compania Linella 

• Leşan Cristina – asistent, manager pe 

produse de patiserie şi băcănie, compania 

Linella 

• Cuşnir Andrian - asistent manager 

secție fructe şi legume, compania Linella 

• Cernavca Olesea, lect univ. drd 

• Damaschin Mariana, drd 
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Scopul evenimentului a constituit informarea studenţilor despre ofertele potențiale de angajare în 

câmpul muncii şi continuarea studiilor la ciclu II Masterat. 

 

16 mai 2019 – Colaborarea cu ANATRM 

În data de 16.05.2019, a avut loc Întâlnirea studenţilor anului 3 de la specialitatea TURISM cu 

Preşedintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din Republica Moldova, Doamna Ana 

COLȚA. 

La întâlnire s-au abordat mai multe probleme: 

- despre organizarea practicii studenţilor în cadrul întreprinderilor din domeniul turismului şi 

serviciilor hoteliere;  

- despre participarea studenţilor în activităţi de promovare a ofertei turistice naționale; 

- despre oportunitățile de angajare pentru absolvenți în cadrul companiilor tur-operatoare şi agenţiilor 

de turism din Republica Moldova. 

Evenimentul organizat are scopul de promovare şi extindere a relaţiilor de parteneriat dintre ASEM şi 

mediul de afaceri din domeniul turismului şi serviciilor hoteliere din Republica Moldova. 

 

14 mai 2019 - Studii practice pe teren în TURISM 

În data de 14.05.2019, Studenţii anului II 

de la specialitatea Servicii Hoteliere, 

Turism şi Agrement au elaborat itinerarii 

turistice culturale şi le-au testat în Chişinău 

împreună cu profesorul responsabil dr., 

conf. univ. Adrian Bulican. 

 

20 martie 2019 - Bunele practici în 

educația antreprenorială 

 

Miercuri, 20 martie, la Facultatea de 

Business și Administrarea Afacerilor, 

departamentul Management a organizat în cadrul 

Proiectului Erasmus + ”ReStart - Reinforce 

entrepreneurial and digital skills of students and 

teachers to enhance the modernization of higher 

education in Moldova” un eveniment de 

multiplicare și atelier de lucru cu genericul: ”Bunele 

practici în educația antreprenorială”. 

La eveniment au participat studenții și profesorii 

facultății BAA, reprezentanții Organizației de 

Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor mici și 

Mijlocii (ODIMM), Asociației Națională a 
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Tinerilor Manageri (ANTiM), JCI Moldova și a mediului de afaceri. 

Atelierul de lucru și-a propus drept scop asigurarea unui larg schimb de bune practici privind educația 

antreprenorială și oportunitățile oferite tinerilor din republica Moldova pentru ca cunoștințelor și 

competențele lor antreprenoriale să fie aplicare în crearea și dezvoltarea unor afaceri sustenabile. 

18 februarie 2019  - Vizită de informare la AGEPI 

Luni, 18 februarie, studenții anului 3, programul de studii Business și Administrarea, au avut o vizită 

de informare la Agenția de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală 

(AGEPI) întreprinsă în cadrul 

cursului ”Managementul 

inovațional”. 

Cu un cuvânt de salut pentru studenți 

a venit directorul general dna Lilia 

Bolocan, care a relatat despre 

AGEPI și importanța protejării 

obiectelor proprietății intelectuale. 

Specialistul coordonator AGEPI, dl 

Moisei Andrei a prezentat relevant 

scopul şi importanța înregistrării PI. 

Ulterior studenții au avut ocazia să realizeze un tur prin AGEPI. Aceștia ai vizitat mai multe direcții 

printre care: Direcția invenții, Direcția mărci și design industrial, Direcția Juridică, Direcția Promovare 

și relații externe și Direcția Drept de autor. 

La final studenții s-au 

întors în sala de conferințe 

pentru un schimb de opinii 

și întrebări suplimentare. 

Inițiativa conf. univ. 

Mariana Șendrea de a vizita 

AGEPI a fost apreciată de 

studenți, deoarece aceștia 

au avut posibilitatea să 

vadă din practică specificul 

și importanța protecției 

obiectelor de proprietate 

intelectuală. 

 

25 aprilie 2019  -  Sesiunea de informare privind programul municipal de susținere a tinerilor 

antreprenori 
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Studenții FBAA, în 

cadrul lecției publice,  au fost 

informații privind 

oportunitățile de 

finanțare oferite pentru 

tinerii antreprenori de 

către  de primăria mun. 

Chișinău. Participanți: 

Ruslan Codreanu, primar 

interi-mar și Veaceslav 

Bulat – consilier. 
 

9 aprilie 2019 – excursie la Banca 

Națională a Moldovei 

 

Studenții Facultății de Business și 

Administrarea Afacerilor în cadrul vizitei 

la Banca Națională a Moldovei au avut 

posibilitatea să se informeze despre 

activitatea BNM, elementele de siguranță 

ale leului moldovenesc și alte subiecte 

legate de domeniul financiar-bancar. De 

asemenea studenții au vizitat sala de 

expoziții în care se păstrează colecția de monede jubiliare și comemorative din aur și argint emise de 

Banca Națională a Moldovei, precum şi de alte bănci centrale donate BNM. 

Vizita s-a desfășurat în cadrul programului de acțiuni realizate de BNM cu prilejul Săptămânii 

Internaționale a Educației Financiare, cu genericul „Învață. Economisește. Câștigă”. 

 

21 martie 2019 – vizită de informarea la McDonald's Rîşcanovca 

În cadrul cursului "Managementul 

Operațional" studenții anului II, programul 

de studii Business și administrarea – PBL, 

au realizat o vizită de studiu la compania 

McDonald's Rîşcanovca. În cadrul vizitei 

studenților le-a fost prezentat procesul 

operațional al companiei. Personalul amabil 

au dat dovadă de profesionalism şi atitudine 

în raport cu deservirea calitativă a 

clientului. 

 

https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/pcb.2315325521851580/2315317798519019/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAbQo-G4jCajAaOppObF2XXy0jB3AjCRztStZOZ7aOTcBNaKGCeAnGFD3IOPn0wjRI82KuDVCvQAQw9&__xts__%5B0%5D=68.ARCuLI0cDXov0fFRRrxPPqgpPdBirY5ccdJlOCzfexXHXqsMnORXmyqkq0BEhw7FYEV9K4ohyDAK3FZoMabmW79AOoUQd1dYvHlW9nJOJh3Xr2rIMlThD0nvpXIe3Jb2iaH2e6RBYO2fBLh0WH7HrR4zpGkTCb_1tek0nYU7OjLx_c8Z-Zc8RYGvKK0nm9f80Q5meTCwdRgtSQQLEdLtP59UjbdnE-W2fyC76f03-mxmfgDzOak-Wm-IoZyDxVMshZNqlCLKi9fMK5zNeKucht6_bJV0M6I20NA2itgRLzYLDFnOYo5pC5wozIcisuJb1K1pPAzdtbLDzAwFx9hLfdA81mvXkLt5UF3fDMr9WJ3j7lKmZuhzwV1iGul57y9MVnrxs7PzMPNVija-0_MvXVOQuCXCSdo_5UVBxRcTwP9_jfxw6G2zYqK55MYCBlBWrLtCY_QQ9nHBxDmAEKsmoOjLtG0b1LSIAzMRRBoBVu3KOS4cgCBAp6JN
https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/pcb.2315325521851580/2315317798519019/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAbQo-G4jCajAaOppObF2XXy0jB3AjCRztStZOZ7aOTcBNaKGCeAnGFD3IOPn0wjRI82KuDVCvQAQw9&__xts__%5B0%5D=68.ARCuLI0cDXov0fFRRrxPPqgpPdBirY5ccdJlOCzfexXHXqsMnORXmyqkq0BEhw7FYEV9K4ohyDAK3FZoMabmW79AOoUQd1dYvHlW9nJOJh3Xr2rIMlThD0nvpXIe3Jb2iaH2e6RBYO2fBLh0WH7HrR4zpGkTCb_1tek0nYU7OjLx_c8Z-Zc8RYGvKK0nm9f80Q5meTCwdRgtSQQLEdLtP59UjbdnE-W2fyC76f03-mxmfgDzOak-Wm-IoZyDxVMshZNqlCLKi9fMK5zNeKucht6_bJV0M6I20NA2itgRLzYLDFnOYo5pC5wozIcisuJb1K1pPAzdtbLDzAwFx9hLfdA81mvXkLt5UF3fDMr9WJ3j7lKmZuhzwV1iGul57y9MVnrxs7PzMPNVija-0_MvXVOQuCXCSdo_5UVBxRcTwP9_jfxw6G2zYqK55MYCBlBWrLtCY_QQ9nHBxDmAEKsmoOjLtG0b1LSIAzMRRBoBVu3KOS4cgCBAp6JN
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12 februarie 2019 – Vizită la Arama SRL 

 

Marți, 12.02.2019, în cadrul disciplinei 

”Gestiunea stocurilor” studenții gr. A 

161, fiind însoțiți dr., conf. univ. 

Galanton Natalia, au efectuat o vizita 

de studii la fabrica de mobila Arama 

SRL. 

Scopul vizitei a fost de a lua 

cunoștință privind organizarea 

procesului de producție și modul de 

gestiune a stocurilor într-o 

întreprindere industrială. 

Studenții au vizitat mai multe secții de producție ale întreprinderii, printre care secția de asamblare și 

cea de vopsire. În ceea ce privește gestiunea stocurilor, au vizitat depozitele întreprinderii și au avut 

posibilitatea, din prima sursă, să primească răspuns la întrebările apărute privind organizarea activității 

în cadrul întreprinderii. 

 

7 februarie 2019 -  Expoziția internațională 

specializată TOURISM, LEISURE, HOTELS 

de la MOLDEXPO 

În data de 07.02.2019, studenții specialității 

TURISM au făcut o vizită de studiu în cadrul 

Expoziției internaționale specializate TOURISM, 

LEISURE, HOTELS de la MOLDEXPO. 

Studenții facultății Business și administrarea 

afacerilor au avut ocazia să ia cunoștință de oferta 

pentru turismul intern și emitent și să cunoască 

angajatorii din domeniul turismului din țară și din 

străinătate. 

 

5 februarie 2019 – Vizită de informarea la Parcul Industrial TRACOM 

Studenții anului III, programul de studii 

Achiziții și BA, în cadrul vizitei de informare 

didactico-practică la Parcul Industrial TRACOM, au 

avut o întrevedere cu directorul general al Parcului 

industrial dl. Lupu Ion. 

Scopul întâlnirii a fost de a familiariza studenții 

privind istoria fondării Parcului Industrial 

TRACOM, obiectivele creării acestuia, serviciile 
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oferite, precum și despre activitatea desfășurată de către companiile rezidente etc. 

 

 

5 februarie 2019 – Vizită de studiu la INTERCARS SRL 

 

Studenții gr. A 161 și BA 164, fiind însoțiți de conf. 

univ., dr. Galanton Natalia, au efectuat o vizită de 

studii în cadrul întreprinderii INTERCARS SRL. 

Întreprinderea este amplasată pe teritoriul parcului 

industrial TRACOM din mun. Chișinău, 

specializându-se în distribuția unei game largi de 

produse auto de calitate. 

Pe parcursul vizitei studenții au aflat despre istoricul 

companiei pe piața Republicii Moldova și cea 

europeană, despre personalul care activează și 

aspectele importante ce trebuie luate în considerare ca 

viitor angajat a acestei companii. Foarte utilă și 

interesantă a fost și informația privind activitatea departamentului de achiziții al companiei, astfel 

studenții au aflat, din prima sursă, cum se formează stocurile, ce probleme apar în gestionarea acestora 

și cum acestea sunt soluționate. 

 

 

31 ianuarie 2019 - Expoziția Fabricat în 

Moldova 

 

În data de 31.01.2019 studenții specialității 

Business și Administrare au vizitat expoziția 

Fabricat în Moldova și au participat la 

seminar științifico-practic cu genericul 

”Suportul AGEPI pentru asigurarea 

protecției drepturilor de proprietatea 

intelectuală asupra unui produs”. 

 

 

 

19 decembrie 2018 - Târgul ideilor 

gastronomice și decorațiuni de Crăciun 
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La Târgul ideilor gastronomice și decorațiuni de Crăciun, organizat de departamentul Comerț Turism 

și Alimentație Publică cu studenții grupelor academice TAP – 161, TAP – 151, ghidați de profesorii 

Tabunșcic Olga și Grosu Carolina, au fost prezentate diverse bucate și decorațiuni pentru masele de 

sărbătoare. 

 

 

 

 

 

12-14 decembrie 2018 -  Expoziție  CEL MAI 

FRUMOS POM DE CRĂCIUN. 

Facultatea Business și Administrarea Afacerilor a 

organizat în perioada 11- 13 decembrie EXPOZIȚIA 

CU VÂNZARE a brazilor confecționați de studenții 

facultății.  

Joi, 12 decembrie, în 

cadrul expoziției cu vânzare cu genericul 

„CEL MAI FRUMOS POM DE 

CRĂCIUN” au fost expuși 27 de brazi 

confecționați de studenții facultății 

BAA, din vânzarea brazilor și donații au 

fost colectate 5829 lei. Banii adunați au 

fost oferiți unei familii nevoiașe cu șase 

copii din  

satul Lozova, r. Strășeni.  
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Concursuri 

18 aprilie 2019 – Concurs de planuri de afaceri 

Masteranzii de la programul Administrarea Afacerilor, ASEM, din nou au demonstrat, că sunt cei mai 

buni în domeniul educației antreprenoriale, ocupând primul loc în cadrul concursului inter - universitar 

de planuri de afaceri. Competiția a avut loc pe data de 18 aprilie 2019, fiind găzduită de UASM. La 

eveniment au participat masteranzi din cinci universități din Republica Moldova: ASEM, USM, 

UASM, USARB și USCH. 

Concursul a fost jurizat de o echipă internațională, compusă din profesori din Republica Moldova, 

Romania și Bulgaria. Toți participanții au demonstrat cunoștințe temeinice în domeniul planificării 

afacerilor. 

Echipa 

ASEM a fost 

reprezentată de 

Vrabie 

Diana, 

Leurda 

Leonela și 

Ursu Ana-

Maria, care au prezentat 2 idei de afaceri. Planul de afaceri 

elaborat și prezentat de Leurda Leonela și Ursu Ana-Maria (ASEM) a fost apreciat cu punctajul 

maxim, studentele noastre ocupând locul I. 

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului 

ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of 

students and teachers to enhance the modernization of 

higher education in MOLDOVA) (nr. 585353-EPP-1-2017-

1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) a Programului Erasmus+ 

Capacity Building in Higher Education. 

 

 

17 aprilie 2019 -  Concurs Student Masterchef 2019 

Concursul culinar Student Masterchef-2019 a întrunit 

studenți din anul III, de la specialitatea Tehnologia și 

Managementul alimentației publice, din cadrul 

facultății BAA, într-o competiție gustoasă. 

Racheta, The Sisters, MMG, Stele, H2O sau 

Ciupercuța sunt doar câteva din denumirile celor opt 

echipe antrenate în concurs. Studenții au aflat pe loc 

care vor fi ingredientele pe care le vor folosi, astfel 

folosindu-se principiul Cutiei Negre. 
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Locul I la concursul gustoșeniilor a fost luat de echipa MMG, premiul II, i-a revenit echipei The 

Sisters și locul a fost ocupat de echipa FineDining. 

Echipele au pregătit câte un preparat de bază (carne, garnitură, sos) și câte un desert, în care era 

obligatoriu de folosit mărul. Astfel, tinerii 

bucătari au susținut producătorii autohtoni. 

Studenții au avut la dispoziție  90 minute 

pentru prepararea bucatelor și prezentarea 

acestora. 

Olga Tabunșcic, profesor de discipline 

tehnologice a îndemnat studenții să 

experimenteze: ”Noi știm că cele mai bune 

capodopere culinare apar din improvizații. În așa 

fel, suntem provocați mereu să creăm ceva nou.” 

Toți studenții au primit certificate de participare și premii de la sponsorii evenimentului. 

Concursul, aflat la cea de-a II-a ediție, a fost organizat de Departamentul Comerț, Turism și 

Alimentație Publică. 

Toată materia primă utilizată la prepararea bucatelor a fost pusă la dispoziție de către ASEM și 

partenerii concursului: Fourchette, Linella, MACIP și Creavita. 

 

25 ianuarie 2019 – Concurs culinar ”Hrănește un student flămând!” 

Studenții de la specialitatea ”Managementul și 

Tehnologia Alimentației Publice”, facultatea BAA s-

au ales cu locul II în cadrul concursului culinar 

”Hrănește un student flămând!” 

De partea #ASEM au participat studenții din anul III, 

TAP-161: Camelia Lupașco; Sorin Vrabie, 

Alexandru Roșca și Marin Stegărescu, ghidați de 

către Olga Tabunșcic, lector superior în cadrul 

departamentului ”Comerț, Turism și Alimentație 

Publică”, #BAA și membră a juriului la concurs. 

 

  

 

Martie - mai 2019 

Campania de promovare ”ASEM vine în liceul 

tău” 

Profesorii și studenții facultății s-au implicat activ în 

procesul de diseminare a informației privind oferta 

educațională a ASEM în cadrul campaniei de 

promovare ”ASEM vine în liceul tău” organizate 
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de  Centrul de Marketing, Parteneriate şi Carieră al ASEM. 

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:     

- Călugăreanu Irina, conf. univ., departamentul Management 

- Covaș Lilia,  conf. univ., departamentul Management 

- Dorogaia Irina, conf. univ., departamentul Management 

- Livandovschi Roman, conf. univ., departamentul Comerț, Turism și Alimentație publică 

- Stihi Irina, conf. univ., departamentul Management  

Cadrele didactice au participat activ la acțiunea de promovare a ASEM-ului, organizată tradițional 

difuzând diverse materiale promoționale şi ziarul ASEM ,,Curierul economic”.  

De asemenea în campania de promovare 

”ASEM vine în liceul tău” au fost implicați și 

studenții facultății:  

- Bagrii Nicolae, BA 175  

- Caimacan Anghelina, BA 175 

- Calmîc Natalia, BA 184 

- Chiriac Cristian, A 161  

- Cojanov Nichita, MKL 173 

- Dudchin Mihail, MKL 173 

- Fîrnachi Dumitrița, TAP 181 

- Frunza Gabriel,TAP 181 

- Gaidarji Valentina, MKL 172 

- Găină Daniela, BA 184 

- Gâlcă Cătălin, MKL 172 

- Kojanov Nichita, MKL 173. 

- Leahovețchi Dumitru, BA 175 

- Lesnicov Vladimir,  BA 184 

- Spinei Daniel, MKL 172 

- Secara Ana, SHT 181 

- Secara Ionela,SHT 181 

- Stepan Sergiu , MKL 182 

 

 

 

Studenții anului I, programul de studii Business și administrare – PBL, gr. BA 184, în cadrul 

disciplinei ”Arta comunicării și etica profesională” au elaborat în echipă proiecte privind problemele 

comunicării programelor de studii la FBAA, cât și produse ingenioase, pe care le-au realizat în grup 

(VIDEOURI, POSTERE, PLIANTE, POSTERE VIRTUALE, PAGINI-BLOG etc.).  

Rezultatele cercetărilor au scos la iveală anumite probleme de comunicare, iar produsele elaborate cu 

multă responsabilitate au constituit soluțiile văzute de niște tineri deștepți și ambițioși. 



110 
 

Blog: ași către o relație perfectă dintre profesor-student 

https://asemba184.blogspot.com/ 

Specialitatea de Merceologie si Comerț https://sites.google.com/…/asem-merceolog…/pagina-de-

pornire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://asemba184.blogspot.com/?fbclid=IwAR0LgWdAbBa6RIhLfgkTcRV0GGWsumMVIUb5SDrU2KaXw3on8RwX7mvoRyI
https://sites.google.com/view/asem-merceologie-si-comert/pagina-de-pornire?fbclid=IwAR0Hms6MyNaPRqReczV3jo28u_fXq52bkoSwVjrb7SwsJh_KXQXNKBb_d28
https://sites.google.com/view/asem-merceologie-si-comert/pagina-de-pornire?fbclid=IwAR0Hms6MyNaPRqReczV3jo28u_fXq52bkoSwVjrb7SwsJh_KXQXNKBb_d28
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5 decembrie 2018 – Excursie la Labrewtory Brewing Company 

 

La data de 5 decembrie, studenții anului III, 

specialitatea Achiziții, fiind însoțiți de conf. univ. Irina 

Călugăreanu, au efectuat o vizită de studiu în cadrul 

întreprinderii producătoare de bere artizanală - 

Labrewtory Brewing Company. 

Prezentarea întreprinderii, precum și a procesul de 

producție a berii fost făcută de Bill Mahaffey, 

proprietarul companiei, care a răspuns cu amabilitatea 

la întrebările studenților. 

 

 

27 noiembrie 2018 -  Oportunități de angajare  

Marți, 27.11.18, studenții anului 3, programul de studii Business și Administrare, au avut o întâlnire cu 

reprezentanții companiilor autohtone: "Bio Country" SRL și iData “Date Inteligente” SRL. 

Studenții au fost informați privind oportunitatea realizării stagiului de practică și angajării ulterioare în 

cadrul companiilor. 

 

 

Facultatea RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE 

 Vizite de studii, lecții publice, mese rotunde, școli 

 

1. 24 octombrie  2018 – Lecție publică: Situația dezvoltării umane în lume și în Moldova. 

Invitat special Antonio Vigilante. Moldova pierde peste 10% din dezvoltarea sa umană din 

cauza inegalităților. Republica Moldova ocupă locul 112 din 189 de țări și teritorii, conform 

Indicelui Dezvoltării Umane (IDU) care măsoară realizările naționale în domeniul sănătății, 

educației și veniturilor, publicat recent de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

(PNUD). Valoarea IDU al Moldovei pentru anul 2017 este de 0,700, plasând țara în categoria 

de dezvoltare umană înaltă. Din cauza inegalităților, IDU scade la 0,627, ceea ce înseamnă o 
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pierdere de 10,4%. Fostul oficial de rang înalt al ONU, Antonio Vigilante, a susținut o 

prelegere publică despre situația privind dezvoltarea umană în lume și în Moldova, la care au 

participat membrii Euroclub ASEM, impreună cu coordonatorul dr. Marina POPA. 

 
 

2. 30 octombrie 2018 - Manifestarea cultural-artistică şi informativă Halloweenul – 

sărbătoarea dovleceilor luminoși și a studenților costumați cu particparea activă a studenților 

din  grupele MKL 183, CON 183 – prof. Hioară Natalia, BA 182 – prof. Chiosea Angela, BA 

185 – Hîrbu Stella, SHT 181 – Diaconu L. Scopul acestui eveniment a fost de a oferi fiecărui 

student o motivație susținută pentru ca mediul învățării universitare să devină mult mai 

stimulativ și diversificat. La această activitate studenții și-au manifestat cunoștințele referitor la 

tradițiile americanelor, englezilor, scoțienilor, irlandezilor, au organizat concursuri între grupe, 

ghicitori, au recitat poezii proprii, au răspuns la întrebări  etc. Studenții s-au familiarizat cu 

specificul sărbătorii 

Halloween; și-au 

dezvoltat și demonstrat 

aptitudinile sale artistice, 

interesul său pentru 

munca în echipă, gustul 

estetic. Fiecare student a 

avut posibilitatea să-şi 

prezinte dovleacul său în 

cel mai interesant și 

creativ mod.  În final 

studenții au organizat 

concursul pentru cea mai 

expresivă mască şi celui 

mai frumos costum. 

 

 

3. 8 Noiembrie 2018 Masa rotundă „Tinerii – sursa de creativitate și inovații în Europa” 

Tânărul activ: economist sau artist; Arta de a fi antreprenor, Oportunitățile nasc alte 

oportunitati; Viluntariatul in UE; Voluntariatul- oportunitate de dezvoltare si afirmare a 

tinerilor; Tinerii si provocările lumii contemporane, etc - sunt unele din subiectele discutate în 

cadrul evenimentului. 
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4. 19 noiembrie 2019 -  Manifestarea cultural-artistică dedicată Zilei Internaționale a 

studenților cu genericul: „Sunt student ASEM şi nu regret”, organizată de profesoara 

Corduneanu Irina. La această activitate au participat studenţii din subgrupele franceze BA 

182/183, Merc.181 şi Con 182/183. Scopul acestui eveniment a fost de a trezi şi dezvolta 

spiritul creativ, interesul tinerilor pentru dezvoltarea personală și profesională în vederea 

integrării active şi responsabile în societate, de a promova și consolida comunitatea academică 

a ASEM.  Studenţii au deschis evenimentul cu o comunicare despre istoria sărbătorii „Ziua 

Internațională a studenților”. În cadrul acestei manifestări s-au declanșat discuții aprinse despre 

rolul studentului/ tânărului în dezvoltarea țării, importanța muncii în acumularea cunoștințelor, 

perspectivele carierei de economist etc. Programul a inclus momente artistice cu cântec, dans şi 

prezentări video; concursuri; jocuri distractive; realizare de creaţii poetice, scenete haioase 

despre viaţa studenţească și dragoste; au fost interpretate cântece, s-au comentat diferite 

maxime, proverbe etc. Violeta Ursu a 

pregătit şi a comentat un poster: „O zi din 

viaţa unui student actual”. Moderatorii 

Guranda Diana şi Luca Parascovia au creat 

pe parcursul activităţii o atmosferă plăcută, 

plină de bună dispoziţie. Studenții au fost 

foarte activi, creativi, originali, 

entuziasmați. Manifestarea a fost apreciată 

de toți cei prezenți. Sărbătoarea a avut un 

real succes. A fost o zi specială, încărcată de 

emoţii şi zâmbete.  

 

5. 28 noiembrie 2018 – Lecție publică: 

Politica europeană de vecinătate și 

negocierile privind extinderea"/DG NEAR. 

Invitat special Christian Danielsson este 

Directorul General al Directoratului 

General al Comisiei Europene "Politica 
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europeană de vecinătate și negocierile privind extinderea"/DG NEAR. În cadrul lecției 

publice, Christian Danielsson a menționat: ”Ceea ce puteți face, voi tinerii, este să vă 

implicați în societate. Încercați să schimbați ceva, abordați lucrurile diferit, votați! Implicați-vă 

în discuții, personal sau pe rețele de socializare. Nu neapărat pe subiectele la care aveți aceeași 

opinie. Discutați cât mai mult despre problemele care vă apasă, discutați cu părinții, prieteni. 

Democrația este bazată pe implicare și dacă aceasta lipsește, atunci nu funcționează. Fiți 

activi.” În cadrul vizitei sale la ASEM, Christian Danielsson a fost însoțit de 20 de tineri 

Ambasadori Europeni și reprezentanți ai Delegației UE în Republica Moldova. Studenții 

REI/ASEM s-au arătat interesați de subiectele propuse și au adresat diverse întrebări. 

 

6. 16 noiembrie 2018 – Lecție publică: Relațiile RM cu Uniunea Europeană. Invitat special 

Excelenţa Sa, Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica MoldovaÎn 

cadrul lecției publice, Peter Michalko a relatat studenților, despre misiunea Delegației UE în 

RM și cadrul de politici al UE, care include Politica Europeană de Vecinătate și Parteneriatul 

Estic.”Cetățeanul este stăpânul statului său si el este cel pentru care instituțiile de stat trebuie să 

lucreze și să acorde servicii de calitate. Acesta este unul din principiile promovate de noi. Ne 

dorim ca Moldova să ajungă țara din care oamenii să nu plece, dar să-și creeze un viitor acasă. 

Să contribuim la îmbunătățirea calității vieții oamenilor care trăiesc în RM prin implementarea 

proiectelor de infrastructură. Republica Moldova este cel mai mare beneficiar al asistenței 

acordate de UE unui stat din vecinătate. Pentru perioada 2007-2015, UE a donat Republicii 

Moldova circa 500 de 

milioane de euro”, a 

declarat Peter Michalko. 

Studenții au adresat 

întrebări Excelenței sale, 

despre perspectivele de 

aderare a Republicii 

Moldova în Uniunea 

Europeană, Acordul de 

Asociere, despre noile 

decizii discutate în cadrul 

ședinței Parlamentului 

European, măsurile întreprinse de autoritățile locale și implicarea tinerilor în relațiile UE-

Moldova. 

 

 

7. 23-25 Ianurie 2019, Școala de Iarnă “Managementul Inovațional al UE”, în cadrul căreia cca 

25 tineri au fost instruiți în domeniul managementului inovațiilor și protecției proprietății 

intelectuale. În cadrul acestei instruiri, participanții au avut ocazia de a se familiariza sau 

adânci cunoștințele în astfel de domenii precum: Strategia de dezvoltare a UE “Europa 2020” și 

rolul inovației în realizarea obiectivelor acestei strategii; managementul inovațional și 



115 
 

dezvoltarea de produse inovaționale integrate; surse ale inovării; strategii de management 

inovațional. De asemenea, au fost discutate domeniile de interes actual al politicii în materie de 

inovare a UE (inovații sociale, inovații orientate către design, inovații în sectorul public, 

inovații la locul de muncă, politici inovaționale orientate către cerere, achiziții publice de 

produse inovaționale), protejarea inovațiilor, Mecanisme si instrumente de sporire a inovatiilor 

in UE; programe de suport pentru dezvoltarea C&I și oportunitati de finanțare în cadrul 

programului Orizont 2020; A 4-a revoluție industrială – schimbarea aduce oportunități noi de 

dezvoltare pentru start-upuri; performanța inovațională a UE; Rețele și comunități ale 

inovatorilor în UE, etc.  

 

Școala a fost organizat 

de Dna Rodica CRUDU, 

decan Facultatea REI, 

ASEM coordonator 

proiect EU2INNO, dar 

au fost invitați și diverși 

speakeri care au adus 

plus valoare conținutului 

modulului, au prezentat 

aspectul național al 

subiectelor discutate. 

- Reprezentantul MiLab, 

UNDP, Moldova, Danu 

MARIN, a vorbit despre rolul laboratoarelor în promovarea inovațiilor sociale în sectorul public, 

punând accent pe acele proiecte pe care MiLab le-a dezvoltat deja în Moldova și cele care urmează a 

fi implementate.  

- Dl. Andrei MOISEI, AGEPI, si-a dedicat discursul protecției proprietății intelectuale în UE și 

Moldova;  

- Oleg BUJOR, Alexandru ROȘCA, Reţeaua PNC pentru Programul Cadru Orizont 2020, au prezentat 

aspectele financiare și legale în proiectele Orizont 2020, precum și acțiunile Marie-Curie ale 

programului Orizont 2020: inovare individuală la scară europeană.  

- Ana CHIRIȚA, directorul executiv a Asociației companiilor din domeniul IT (ATIC) din Moldova a 

vorbit participanților școlii despre infrastructura destinata start-upurilor din Republica Moldova, 

instrumente de suport, dar si provocările cu care se confruntă astăzi start-upurile in Moldova 

 

29 ianuarie – 1 februarie, Școala de Iarnă “Inovații, Creativitate și Antreprenoriat” , în cadrul 

căreia cca 23 tineri au fost instruiți în domeniul inovațiilor, rolului proprietății intelectuale in 

dezvoltarea unei afaceri, identificarea ideilor de afaceri si materializarea intr-un model de afacei, etc.   

Acest modul a fost organizat de Dna Rodica CRUDU,  coordonator proiect EU2INNO/ Jean Monnet 

Chair in EU Policies towards Innovation, Creativity and Entrepreneurship (nr de ref.: 574680-EPP-1-

2016-1MD-EPPJMO-CHAIR, în colaborare cu Dna Tatiana BUCOS, Director al Centrului de 
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Marcheting, Parteneriate si Carieră al ASEM, coordonator al proiectului HEIFYE/ Higher Education 

Institutions for Youth Entrepreneurship, ambele proiecte fiind co-finanțate de Programul Erasmus+ al 

Uniunii Europene). 

Termenii creativitate, inovare și spirit antreprenorial au devenit fraze de captură în secolul XXI. 

Scopul acestui modul a fost de a analiza termenii creativitate, inovare și spirit antreprenorial este atât 

individual, cât și în modul în care acestea se interconectează. Participanții au fost sensibilizați cu 

privire la rolul imaginației și creativității, precum și la elementele economiei creative care pot contribui 

la o cultură a inovației, cum ar fi antreprenoriatul, toleranța la eșec, gândirea creativă, metodele de 

proiectare, curiozitatea, abilitatea de a face față incertitudinilor etc. S-a discutat despre competențele 

prezentului și viitorului si cum cea de-a 4-a revoluție industrială va schimba structura, natura, calitatea 

si cantitatea locurilor de muncă.  

În cadrul acestui modul, participanții au învățat si au practicat mai multe tehnici de stimulare a 

creativității, de generare de idei, transformare a problemelor în oportunități de afaceri etc. Au fost 

organizate o serie de ateliere de lucru practice și prezentări  

Invitații speciali în cadrul acestui modul au fost: 

- Viorica CERBUȘCA, YEP Moldova, NIKA Business, care a vorbit despre design thinking și 

inovațiile în afaceri; 

- Prof. Clive HOLTHAM, City 

University, London, UK, care a 

organizat un atelier practic cu 

genericul Rezilinta in inovare. In 

cadrul acestui atelier, participanții au 

confecționat si personalizat cu 

ajutorul mai multor tehnici de 

stimulare a creativității și imaginației 

un jurnal reflexiv. 

- Ruslan COJOCARU, fondator 

si director Tucano Coffe, care a 

prezentat istoria sa de succes ca 

antreprenor. Ruslan COJOCARU a 

vorbit despre antreprenoriatul cu 

misiune si valorile pe care trebuie și le 

dezvolte un antreprenor de succes, 

inspirând participanții cu un discurs motivațional de excepție.  

Școala de iarnă Jean Monnet “Inovații, Creativitate și Antreprenoriat” s-a încheiat cu prezentări de 

modele de afaceri ale participanților. 

 

5- 6 martie 2019, s-a organizat un 

eveniment interesant “ELITE 

FEMININE DANS L’ESPACE 
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FRANCOPHONE” cu suportul Ambasadei Canadei de la Bucureşti, AUF, Ambasadei Franţei, 

AGEPI, AFAM  

Ca invitaţi de onoare - Dl. Bradwin Niblock, Dna Roxana Turcanu-Tolomey, Dna Martine Zejgman, 

Dna Angela Gladei, Dna Lilia Bolocan, Dna Catrinel Zaharia, Dna Nata Albot şi de asemenea membrii 

juriului Gutu Cornel, Hertzog Luc J.G. Von Francois, etc, oaspeţilor Coteanu Lilana etc. şi 

participanţilor: Cătălina Melega, Vlas Dorina, Diana Tălămbuță, Magdalena Pîrlici, Valeria 

Tamașciuc, Aurelia Rusu, Doina Nanu, Daniela Didenco. 

 20 martie 2019 - „Dimensions francophones/ Dimensiuni francofone”. În Sala de lectură „Paul 

Bran” a Bibliotecii Ştiințifice, studenţii de la Facultăţile „Relaţii Economice Internaţionale”, „Business 

şi Administrarea Afacerilor”, „Economie Generală şi Drept”, „Contabilitate”, au deschis seria 

manifestărilor dedicate acestui 

eveniment. Expoziţia posterelor cu 

genericul „Dimensions francophones/ 

Dimensiuni francofone”, aflată la a 

V-a ediţie, a fost prima activitate din 

cadrul săptămânii francofone. 

Studenții au prezentat viziunea 

proprie asupra diversității culturale a 

spațiului francofon și a valorilor 

promovate de Francofonie, dorind 

astfel, să împărtăşească colegilor lor o 

fărâmă din sufletul lor „francofon”. 

 

25 martie 2019 - Manifestarea culturală „Kaléidoscope francophone”, coordonator de proiect, 

doamna Irina Corduneanu, profesoară de limba franceză. Acest eveniment a reunit peste 30 de studenți 

francofoni, tineri talentați de la diferite facultăţi şi specialităţi de formare profesională, care au 

demonstrat că sunt adevărați iubitori ai limbii și culturii franceze, susțin importanța multilingvismului 

în era globalizării și au simțul umorului. Tematica ediției curente a vizat, în special, viaţa studenţească, 

dragostea și umorul. Programul artistic a fost foarte bogat, incluzând numeroase activități: scenete 

umoristice, fabule, cântece și dansuri din cultura franceză și francofonă, prezentări video, concursuri, 

jocuri distractive, creaţii poetice proprii etc. Prezentatoarele Tamașciuc Valeria, Pîrlici Magdalena şi 

Mişin Felicia, EMREI 171, au creat pe parcursul activităţii o atmosferă plăcută, plină de bună 

dispoziţie. În final, organizatorii și invitaţii acestui eveniment, au ţinut discursuri adresate studenţilor, 

prin care au adus mulţumiri pentru 

munca realizată, pentru creativitate și 

originalitate, interesul și pasiunea 

față de studierea și cultivarea limbii 

franceze. A fost o sărbătoare pe 

potriva aşteptărilor, deoarece efortul 

depus a condus la realizarea cu 
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succes a obiectivelor stabilite. Manifestarea respectivă a fost mediatizată în ziarul ASEM „Curierul 

Economic” nr. 5-6 (306 - 307), mai  2019  în articolul ,,Je suis Franco”, pag. 6. 

27 martie 2019, eveniment organizat cu ocazia celebrării 62 ani de la semnarea Tratatului de la 

Roma prin simularea negocierilor Tratatului de la Roma de către studenţii grupei EMREI 171, 

facultatea Relaţii Economice Internaţionale, fiind  organizat de profesorii DODU-GUGEA 

Larisa şi POPA Marina.   

 

 

 

 

27 martie 2019 -  Masa rotundă cu genericul ,,Bon livre, bon compagnon”,  manifestare 

ajunsă deja la a treia ediție. Obiectivele evenimentului organizat de Djulieta Rusu, conf. univ, dr., și 

Irina Corduneanu, lect. univ., au fost: promovarea lecturii prin prezentare de carte și recital de poezie 

în limba franceză, participarea studenților francofoni și francofili la activitățile interactive axate pe 

lectură și literatură. Programul manifestării a inclus trecerea în revistă a unor cărţi recent citite, scrise 

de autori consacrați, precum Antoine de Saint-Exupéry, Hector Malo, Daphne de Maurier, Oprah 

Winfrey, Ion Druță, Nicolae Dabija etc.  şi un recital de poezie în limba franceză, prezentat de Ciorici 

Maria și Calancea Maria (Con 182). Copleșiți de emoții, participanții, prin prezentările lor originale în 

limba franceză, însoțite de biografia succintă a autorului, imagini, fotografii, secvențe din operele 

literare, descrieri și comentarii, concluzii personale, aforisme, selectate cu grijă din cărțile lecturate, au 

îndemnat insistent auditoriul să citească cât mai multe cărți, în original sau traduse în limba maternă. 

Mai mult, manifestarea a fost bine asortată cu pauze de divertisment. Publicul a dat dovadă de 

ingeniozitate și promptitudine la capitolul 

Activități intelectuale, propus de moderatoarele 

mesei rotunde Potorac Sorina și Vedeanu 

Marinela (Con 181). Momentele-cheie ale mesei 

rotunde au fost: prezența reprezentanților AUF 

care au imortalizat activitatea în poze și 

videouri; emblemele sugestive, prinse la pieptul 

fiecărui participant; atmosfera degajată, creată 
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de o ușoară melodie franceză pe fonul căreia discuțiile referitoare la subiectele abordate s-au încins, 

prinzând aripi... În final, moderatoarele au adus sincere mulțumiri tuturor participanților pentru 

festivitatea cu gust de carte. Toți participanții la eveniment au primit diplome, carnete de notițe și 

stilouri, bucurându-se că au acceptat provocarea de a participa şi de a se afirma. 

Manifestarea respectivă a fost mediatizată în ziarul ASEM „Curierul Economic” nr. 5-6 (306 - 

307), mai  2019  în articolul ,,Bon livre, bon compagnon” , pag. 6. 

1-5 aprilie 2019 -  Școala de primăvară - “Integrarea Europeană și Economia UE”  

În cadrul Școlii de primăvară 2019, 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; Daniela MORARI, 

Ministerul Afacerilor Externe și 

Integrării Europene; Vadim GUMENE, Expert-Grup  

 

17 aprilie 2019 – Atelier de lucru : Developpement personnel et leadership, organizat în 

cadrul festivalului francofon PETIT FESTIVAL DES SCIENCES EN FRANCAIS. 

Invitați speciali: 

- Corneliu GUȚU, protector ASEM  

- Roxana Turcanu-Tolomey, responsabil AUF pentru Republica Moldova si Ucraina 

- Martine Zejgman, attache de cooperation, service de cooperation et d'action culturale, Ambasade de 

France en Republique Moldavie; 

Speakeri invitați: 

- Mariana Zubenschi, lector 

- Olga Bejenaru, absolventă a facultății Relații Economice Internaționale 
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13 mai 2019 – Atelier de lucru : 10 de la încheierea Parteneriatului Estic.  

Eveniment organizat de Facultatea  REI, ASEM, în colaborare cu Ambasada Germaniei, Franței și 

Poloniei. În cadrul workshopului au fost prezentate povești de succes ale tinerilor profesioniști care 

lucrează pentru companii germane, franceze sau poloneze, precum și firme stabilite în Republica 

Moldova care au beneficiat de programe de investiții europene. Obiectivul principal al acestui atelier a 

fost de a consolida cooperarea dintre mediul academic și cel de afaceri. 

 
 

15 mai 2019 – Lecție publică: ,,5 ani de implementare a Acordului de Asociere cu UE: 

Avantaje și Oportunități. Invitat special Dumitu PÎNTEA, reprezentant Expert Grup. În cadrul 

acestei întâlniri a fost reprezentată situația economică a Republicii Moldova înainte de semnarea 

Acordului de Asociere și DCFTA și respectiv schimbările produse după semnarea acestora. Mai mult 

decât atât au fost enunțate așteptările și ulterior realizările acestor acorduri, în special DCFTA. În 

aceeași ordine de idei, a fost realizată o scurtă prezentare a Proiectului de educație financiară ,,Dă sens 

banilor'' care descrie o perspectivă de amploare în special pentru tinerii cointeresați.  
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15 mai 2019, departamentul Limbi Moderne,  în colaborare cu Centrul  de Informare a Uniunii 

Europene a Bibliotecii Științifice a ASEM, aflat în incinta sălii de lectură Paul Bran, a 

organizat manifestarea cu genericul ,,L’Europe à la Une!”, dedicată Zilei Europei – 9 mai. 

Evenimentul, devenit deja tradițional, a fost organizat de Djulieta Rusu, conf. univ., dr., și Irina 

Corduneanu, lect. univ. Celebrată oficial pe 9 mai în Europa și în lume, pe 11-12 mai, anul 

acesta, în Moldova, Ziua Europei a continuat să fie serbată la ASEM de către studenții 

francofoni și francofili din anii I-II, grupele Con 181, 182, BA 182, 183, EMREI 171. Acest 

eveniment cultural-informativ a avut drept scop promovarea valorilor europene comune 

(democrația, drepturile omului, statul de drept etc.) în contextul diversității culturale, 

exprimarea voinței și dorinței de a trăi împreună ,,într-un spațiu al păcii și stabilității”, fiind o 

șansă în plus de a ne considera ,,Eu sunt european”. Pe parcursul manifestării, a cărei limbă de 

comunicare a fost franceza, au fost abordate diverse subiecte cu referire la Europa și 

sărbătoarea în cauză, fiind organizate diverse activități cognitive și cultural-distractive. 

Evenimentul a fost moderat de Vedeanu Marinela (Con 181) și Luca Parascovia (Con 182) care 

au salutat invitații în numeroase limbi vorbite pe continentul european, creând o atmosferă 

plăcută, amicală, de deschidere. Manifestarea a debutat cu informații valoroase despre istoricul 

UE, imnul ,,Odă bucuriei”, drapelul Europei,  deviza/motto-ul Europei ,,Unită în diversitate”, 

moneda– euro. Video-ul propus ulterior a oferit publicului șansa de a descoperi, călătorind în 

tren, cele mai spectaculoase destinații din Europa pentru vacanțe de vis. Mai apoi, Lazari Vlada 

(BA 183) a încântat publicul cu frumoasa melodie ,,Moldova mea”. Ulterior, studenții din anii 

I-II de la facultățile BAA și REI au amuzat publicul, prezentând numeroase glume, scenete 

despre diferite țări și naționalități. Evenimentul a culminat cu victorina ,,Connaissez-vous bien 

l’Europe?”, pregătită de Lupan Daniela (BA 183), care a trezit spiritul de competiție printre 

studenți. Mai mult, Potorac Sorina (Con 181) a provocat publicul să participe la un joc 

interactiv-cognitiv, elaborat într-o manieră creativă și originală. Astfel, activitățile realizate au 
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demonstrat că studenții francofoni sunt buni cunoscători ai patrimoniului cultural și istoric al 

țărilor-membre a UE. Manifestarea respectivă a fost mediatizată în ziarul ASEM „Curierul 

Economic” nr. 5-6 (306 - 307), mai  2019  în articolul ,,L'Europe à la une!” , pag. 6. 

 
 

15 aprilie 2019. Participarea la promovarea 

imaginii Facultății REI și ASEM prin 

evenimentul STUDENT PENTRU O ZI LA 

FACULTATEA REI. 

Persoanele implicate au fost: Rodica CRUDU, 

Larisa DODU-GUGEA, Marina POPA, 

Augustin Ignatov. 

 

 

16 mai 2019 –Workshop: "Diplomația Economică 

– succesul sec. XXI." Invitat special Corina 

Cojocaru – Doctor în drept al Universității 

Sorbona-1 Paris, conferențiar universitar, expert 

în relații economice internaționale, Delegat al RM 

pe lângă Organizația Mondială a Comerțului cu 

sediul la Geneva (2015-2019). Evenimentul a avut 

menirea de a impulsiona și inspira tinerii spre a 

avansa în domeniul lor de specialitate. Studenții au 

avut parte de o introducere amplă în Diplomația 

Economică – succesul sec. XXI și de o discuție bine argumentată și plină de lecții cu Dr. 

Corina Cojocaru. A fost abordată în detalii tematica Economiei și Comerțului raportate la 

reglementările internaționale.   
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10-17 mai 2019 - Expoziție de postere. În perioada 10-17 mai 2019, în hall-ul blocului de 

studii F al ASEM, a fost organizată o expoziție de postere și gazete de perete pe tema “5 ani de 

la DCFTA”. Au fost expuse peste 25 de postere, care au fost elaborate preponderant de 

studenții facultății REI și facultatea Economie Generală și Drept. Studenții au dat dovadă de 

creativitate și măiestrie în redarea acelei asistențe 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, după părerea lor, a 

reprezentat cel mai bine si creativ mesajul temei 

Câștigătorii concursului de postere 2019 au fost: Locul I - 

Luciana Gurduz, studenta la facultatea Relații Economice 

Internaționale, ASEM, anul II de studii; 

Locul II - Daniela Nederița, studenta la facultatea Relații 

Economice Internaționale, ASEM, anul II de studii; Locul 

III - Diana Galușca și Elizaveta Jivova, studente la facultatea Relații Economice Internaționale, 

ASEM, anul II de studii. Câștigătorii au fost premiați cu diplome și premii oferite de Delegația 

UE în Moldova. 

 

8 aprilie 2019-  Excursie la Vinăria Purcari cu 

studenții francofoni ai grupei EMREI 171. Studenții au 

fost familiarizați cu istoricul formării întreprinderii, 

activității de producere, aprovizionare, realizare pe piața 

locală și internațională. 

 

 

 

 

 

https://purcari.wine/ro/
https://purcari.wine/ro/
https://purcari.wine/ro/
https://purcari.wine/ro/
https://purcari.wine/ro/
https://purcari.wine/ro/
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22 mai 2019 – Vizită de studiu ONU Moldova. Cu ocazia celei de-a 27-a aniversări de la aderarea 

Republicii Moldova la ONU, reprezentanța din Republica Moldova a organizat pe 22 mai 2019 Ziua 

Uşilor Deschise. Studenții EUROCLUB ASEM împreună cu studenții EMREI 171 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. În cadrul tururilor ghidate și 

sesiunilor de informare, vizitatorilor li sa oferit ocazia de a explora Casa ONU, de a interacționa cu 

personalul, a afla despre programele implementate și despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, și de 

a se bucura de o expoziție de fotografii tematice. 

 

 

 
 Dezbateri 

 

1. 26.11.2018 – Dezbateri studențești internaționale ”University Debates”, Belgrad, Serbia. 

La data de 26 Noiembrie 2018, în Belgrad, Serbia, au fost organizate dezbateri pe chestiuni legate de 

Uniunea Europeană, Rusia și China, în cadrul proiectului ”University Debates” organizat de MESA10. 

La acestea au participat 5 studente de la Facultatea Relații Economice Internaționale ASEM: Auzeac 

Tatiana; Cazacu Meri; Lesnic Diana; Popovici Alexandra și Simco Liliana. 

 

 

2. 07-11 aprilie 2019 - Dezbateri în cadrul University Debates la Banska Bystrica, Slovacia. 

Pe 7 Aprilie 2019, la Banska Bystrica, Slovacia, echipa REI_ASEM (fiind formată din aceleași 

participante) au participat intr-o altă rundă de dezbateri în cadrul proiectului ”University Debates” 
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organizat de MESA10. Tema dezbaterilor din Aprilie a ținut de actualitatea și activitatea NATO, 

precum și alegerile parlamentare ale UE. Studenții participanți au avut posibilitatea să discute și să-și 

expună părerile asupra temei. 

 

 

De asemenea, studenții au avut ocazia să vorbească cu Președintele Republicii Slovace la palatul 

prezidențial în Bratislava. 

Dezbaterile au continuat pe 11 Aprilie, la Bruxelles, Belgia, unde studenții au avut posibilitatea să 

prezinte recomandări pentru politicile UE miniștrilor la parlamentul European. Deasemenea, studenții 

au vizitat oficiul central NATO. 
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3. 17 mai 2019 – Dezbateri studențești: Republica Moldova între două centre de dezvoltare 

globală: UE si CSI". Activitatea s-a desfășurat în contextul “Săptămânii Europene la ASEM-

2019”. Evenimentul a fost organizat de Dna Popa Marina, lector universitar, departamentul 

Business Internațional și a implicat studenții grupei EG 181 și MRU 181, unde au discutat aprins 

despre impactul efectului demonstrativ in procesul integraționist regional, s-au adus argumente pro 

privind avantajele pe care le obține țara noastră în calitate de membru în CSI, dar și despre 

oportunitățile și ajutorul necondiționat obținut de statul nostru din partea UE. Totodată, s-a 

menționat despre provocările și presiunile geopolitice la care este supusă economia națională, în 

contextul integraționist. Cel mai mult bucură spiritul activ, dezinvolt, liber de participare a 

studenților, dorința lor de a trăi intr-un spațiu dezvoltat și dedicația lor spre lucruri frumoase. 

 

 Concursuri  
13 și 15 februarie 2019 - Valentine”s Day – Ziua Îndrăgostiților   

Studenții grupelor SHT 181 prof. Diaconu L., MKL 183 prof. Hioară N., BA 182 prof. Chiosea A., FB 

184 prof. Hîrbu S., Con 18 Ș Ionaș N. și Hioară N., au organizat şi desfăşurat manifestarea distractivă 

Valentine”s Day – Ziua Îndrăgostiților. Obiectivele acestei activităţi sunt cultivarea unui stil de viață 

civilizat, stimularea comportamentului creativ în diferite domenii, antrenarea studenților în activități 

cât mai variate și bogate în conținut, creşterea interesului pentru activități socio-culturale, fructificarea 

talentelor personale. 

Sălile au fost amenajate conform sărbătorii. Au fost organizate și prezentate: 

- concursul celei mai frumoase declarației de dragoste;  

- concursul cuplurilor îndrăgostite (profesorul le arăta studenților pe imagini-video o persoană 

dintr-un cuplu vestit, iar studenții trebuia să ghicească corect perechea, de ex. Tristan – Isolda, 

Romeo – Julieta, Adam –Eva); 

- concursul citatelor de dragoste (studenții trebuiau să aleagă şi să găsească corect 

autorul/personalitatea de vază pentru citate de dragoste, de ex. Dragostea îl face pe om (Euripide), Vrei 

să fii iubit, iubește (Hecateu); 

- concursul  celui mai bun poem având ca reper cuvintele „red, blue, nice, you” (roșu, albastru, tu, 

perfect); - concursul celui mai bun compliment pentru Domnișoară; 

-  concursul de demonstrație a simbolurilor de dragoste începând cu simbolul inimii și terminând cu un 

sărut dintre doi îndrăgostiți, scrisori de dragoste în formă de inimioare, etc. 
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Studenții din grupele CON18ș1 și CON 18ș2 ghidați de profesoarele N.Hioară, N.Ionaș au marcat 

aceste zile într-un mod distractiv și cognitiv, de 

asemenea. Studenții ambelor grupe au colaborat 

între ei, astfel spiritul de echipă făcându-se simțitor. 

Au fost organizate prezentări ample despre aceste 

sărbători, victorine interesante si diverse jocuri, care 

au creat o atmosfera într-adevăr magica, de 

sărbătoare. Pentru unii participanți aceste activități 

au reprezentat niște oportunități de a-și cizela 

competențele lingvistice, pentru alții – un loc pentru 

demonstrarea  inteligenței,  pentru toți însă a fost un  

refugiu de la rutina zilnica, savurat în compania 

colegilor, alături de care au trăit niște experiențe 

plăcute. 

 

11 Aprilie 2019 – Concursul Miss ASEM 2019 

La data de 11 aprilie 2019, în incinta restaurantului Butoiaș din capitală s-a desfășurat concursul 

Miss ASEM 2019, ediția a XVII-a, la care au participat 10 concurente. Cu titlul și coroana de Miss 

ASEM 2019 s-a învrednicit studenta anului 2 a facultății de Relații Economice Internaționale, Gurduz 

Luciana, grupa EMREI 173. Tinerele au fost supuse la 4 probe: Prezentarea personală, Proba 

Talentului, Prezentarea Sponsorului și Defilarea în rochii de mireasă. Întreaga prestație a tinerelor 

participante a fost apreciată de către juriul format persoane publice și sponsori. Lupta a fost una 

acerbă, întrucât toate cele 10 studente au dat dovadă de o pregătire calitativă, de grație, expresivitate, 

creativitate și individualitate. Decizia finală a fost luată în unanimitate de către membrii juriului, dar și 

de către susținătorii Lucianei, aceasta fiind desemnată și cu titlul de Miss Popularitate. 
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12 mai 2019 - Concurs intelectual  EUROCAFE, Sala Eugen Hrișcev, blocul B, ASEM. În 

data de 12 mai 2019, Săptămâna Europeană în ASEM - 2019 a continuat cu concursul studențesc 

EuroCafe. Studenții de la Facultatea REI, ASEM au organizat cea de-a IV ediție a concursului 

studențesc EuroCafe. Cele patru echipe, precum: Mușchetarii Europei; Cambio; EuroPower și Sinceri, 

Norocoși, Tineri și Frumoși (SNTF), și-au demonstrat abilitățile în cadrul a patru probe, propuse în 

concurs. Acestea au fost: Eu sunt EU - prezentarea echipelor; ”Let’s explore EU”, Să călătorim prin 

statele UE (tema de acasă) și proba - Noi vrem o țară ca afară. Participanții au demonstrat că sunt 

informați, dar și creativi: au realizat postere tematice, au prezentat câte două țări, membre ale UE, 

pregătind curiozități și delicii culinare, tradiționale acestor țări. La final, echipele au fost premiate după 

cum urmează: LOCUL I a mers la Echipa : Mușchetarii Europei și SNTF. Câștigătorii au primit 

diplome și premii oferite de Delegația UE în Moldova (power banks și dispozitive de memoriei). 

LOCUL II a fost oferit echipei Cambio, care au primit câte o diplomă de participare și umbrele cu 

logoul UE. LOCUL III l-a ocupat echipa EuroPower, membrii căreia au fost premiați cu diplome de 

participare și carnete cu logo UE. 

 

 

 

13 Mai 2019- Concursul de eseuri 2018 “UE - the way 

project”   

Săptămâna Europeană la ASEM 2019 a culminat cu 

ceremonia de decernare a diplomelor pentru concursul de eseuri, cu 

genericul "UE - the way project". La concursul de eseuri, am 

premiat cei mai ingenioși și originali participanți la concursul de 

eseuri cu tematica “EU-the way project”, după cum urmează: 

Locul I - Malîi Nicolae, Liceul Teoretic Mihail Lomonosov, 

Hîncești, Locul II - Valeria Tamasciuc, studenta la facultatea 

Relații Economice Internaționale, ASEM, anul II de studii, Locul 

III - Elizaveta Jivova, studenta la facultatea Relații Economice 

Internaționale, ASEM, anul II de studii; Maria Nicorici, Liceului 

Teoretic “Constantin Stere” or. Soroca; Rotaru Daniela, L. T. 
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„Alexei Mateevici”, or. Dondușeni. 

 

Facultatea FINANȚE 

Activitățile extra-curriculare cu studenții din cadrul facultății Finanțe au vizat: 

a) Activitatea cercurilor științifice studențești; 

b) Pregătirea și participarea studenților la Simpozionul Tinerilor Cercetători; 

c) Activitatea curatorilor de grupe academice; 

d) Participarea la manifestările programate în cadrul ASEM;  

 Discuții tematice, dezbateri; 

 Ieșiri la spectacole, concerte, filme, excursii, muzee; 

 Întâlniri cu persoane oficiale ș.a.. 

În anul universitar 2018-2019 departamentele din cadrul facultății Finanțe au organizat un șir 

de manifestări științifice studențești.   

 

 Activitatea cercurilor științifice studențești și pregătirea studenților pentru participări la 

simpozioane și conferințe științifice 

Manifestările științifice cu studenții și activitatea cercurilor științifice studențești s-au 

desfășurat în conformitate cu planurile elaborate la începutul anului universitar la nivelul celor 2 

departamente: Investiții și Activitate Bancară, Finanțe și Asigurări. Tematica ședințelor a vizat un 

spectru larg de probleme actuale specifice domeniului financiar-bancar, având ca moderatori atât cadre 

didactice, cât și practicieni din domeniu. 

Tabelul 26.Activitatea cercurilor științifice studențeși în cadrul facultății Finanțe 

Nr. 

d/o 

Tematica discutată Data  Moderator 

Departamentul Investiții și Activitate Bancară 

1. Attraction of investments using on-line 

platforms - solution for start-ups and other 

companies 

martie 2019 Biloocaia Svetlana, conf. univ. 

dr., departamentul IAB 

2. Digitalizarea instrumentelor financiare – 

provocări, riscuri, perspective  

martie 2019 Cociug Victoria, conf. univ. dr., 

departamentul IAB 

3. The Regional Development Policy of the 

Republic of Moldova: Realities and 

Perspectives 

aprilie 2019 Dumitrașco Angela, consultant 

superior, GIZ Moldova 

4. Digitalizarea activității bancare prin 

utilizarea blockchain – experiențele băncilor 

inovative 

mai 2019 Cociug Victoria, conf. univ. dr., 

departamentul IAB 

5. The main tendencies on the capital market in 

condition of digitalisation 

mai 2019 Biloocaia Svetlana, conf. univ. 

dr., departamentul IAB 

6. The challenges of the banker profession mai 2019 Bulat Olga, președinte, 

ProCredit Moldova 

Departamentul Finanțe și Asigurări 

7. Intermedierea in activitatea  de asigurare  octombrie 2018 Iliev Nicolae, director Rapid 
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ASIG 

8. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă 

 

octombrie 2018 Lupușor Alexandru, manager 

vinzări Moldasig SA 

9. Asigurarea CASCO 

 

noiembrie 2018 Plamadeala Dumitru, manager 

despăgubiri Moldasig SA 

10. Reforma sistemului de impozitare a 

veniturilor persoanelor fizice și creșterea 

competitivității pentru agenții economici 

noiembrie 2018 Golban Olga, Serviciul Fiscal de 

Stat 

11. Actuariat in asigurări decembrie 2018 Verejan Oleg, presedintele 

asociației de actuariat din 

R.Moldova 

12. Reforma sistemului asigurărilor sociale de 

stat în RM: efecte economice și sociale 

martie 2019 Cernit Rodica, lect. univ., dr., 

departamentul FA 

 

Participanții la ședințele cercurilor științifice studențești au format anumite abilități de 

prezentare și de cercetare, fapt ce le-a permis să participe la ediția a XVII-a a Simpozionului științific 

al tinerilor cercetători, care s-a desfășurat în perioada 24-25 aprilie 2019, lucrările căruia au fost 

organizate în cadrul a 4 secțiuni tematice: 

1. Evoluții pe piețele financiare – 7 participanți cu 7 comunicări; 

2. Evoluții în domeniul monedei și creditului – 9 participanți cu 8 comunicări; 

3. Finanțe corporative; Asigurări – 5 participanți cu 4 comunicări; 

4. Finanțe publice și fiscalitate – 6 participanți cu 4 comunicări. 

Lista totală a participanților a însumat 27 participanți și 23 comunicări. 

 

6.INFORMAȚII PRIVIND PERSONALUL DIDACTIC ȘI DE CONDUCERE 

6.1. Contingentul cadrelor didactice 

În anul de studii 2018-2019  în ASEM au activat 305 cadre didactice (anexa 9 ) titulari şi prin 

cumul, inclusiv 198 femei (64,9%).  Din aceștia 277 sunt titulari (90,8%). Din cadrele didactice titulare 

60,6% deţin titluri ştiinţifice de doctor în ştiinţe sau doctor habilitat.  

Cumularzii constituie 28 persoane sau 9,2%.  Din ei 67,9% deţin titlu ştiinţific. 

O singură persoană a fost pe postul de asistent universitar.   

Pe parcursul anului universitar 2018-2019 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 TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ 

Pe parcursul anului universitar 2 de cadrele didactice au participat la diverse programe de instruire 

organizate de Secția Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității (Tabelul 27) 
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Tabelul 27. Perfecționarea cadrelor didactice 

Program de instruire Perioada Formator Participații 

„Aplicarea tehnologiilor 

informaționale de 

comunicare și instruire. 

Sistemul MOODLE” 

Ianuarie 2019 

 (40 ore) 

Portărescu Sergiu, 

dr., conf.,ASEM 

Ahdronatiev Victor 

Delimarschi Boris 

Aprecierea meritelor 

Parțachi ION, prof. univ., dr, șef departament Econometrie și 

Statistică Economică - DIPLOMA de onoare a ASEM în legătură cu 

ziua profesională a lucrătorilor din învățământ și pentru 

profesionalismul înalt și aportul adus în realizarea demersului 

educațional. 

 

 

 

Diploma Biroului Național de Statistică pentru Parțachi ION, prof. univ., dr, șef departament 

Econometrie și Statistică Economică Data de 20 octombrie este o zi importantă în calendar pentru 

Republica Moldova, fiind celebrată pentru a-l 8-lea an consecutiv, Ziua Profesională a Statisticianului. 

În această zi este sărbătorită și Ziua Europeană a Statisticii de către țările membre a UE, la inițiativa 

Comitetului Consultativ European pentru statistică, care prin această inițiativă lansată în anul 2016, și-

a propus să sporească gradul de conștientizare în rândul cetățenilor europeni cu privire la importanța, 

valoarea și puterea statisticii oficiale. 

 

 

Stagii în străinătate ale profesorilor 

Cu scop de perfecționare și schimb de experiență în anul de studii 2018-2019 8 profesori din 

cadrul facultății au avut deplasări în străinătate (Tabelul 28). 
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Tabelul 28. Stagii în străinătate ale profesorilor în anul universitar 2018/2019 

Profesor Instituția, firma Perioada 

Delimarschi Boris, lect. univ. Roma, Italia Octombrie, 2018 

Delimarschi Boris, lect. univ. ASE București, România Martie, 2019 

Delimarschi Natalia, lect. univ. ASE București, România August 2018 

Baractari Anatolie, conf.univ., dr. ASE București, România 01.05.18-31.05.18 

Ohrimenco Serghei, prof. univ., dr. 

hab. 
Bulgaria 

Mai, 2019 

Zgureanu Aureliu, conf. univ., dr. Atena, Grecia Roma, Italia Mai, 2019 

Zgureanu Aureliu, conf. univ., dr. Atena, Grecia Iunie, 2019 

Tacu Mariana Alicante, Spania Iulie 2018 

Pârțachi Ion Universitatea Paris-Dauphine Decembrie 2018 

Pârțachi Ion INS, București Mai2019 

Verejan Oleg Cologne, Germania Ianuarie 2019 

 

 

Facultatea ECONOMIE GENERALĂ ȘI DREPT 

 

Pe parcursul anului 2018-2019 următorii membri ai departamentului au beneficiat de stagii de 

perfecționare în cadrul organizațiilor din Republica Moldova și a instituțiilor de peste hotare: 

 Bîrcă Alic. Stagiu de perfecționare la ASE, București, România, aprilie 2019 

 Vaculovschi Dorin. Stagiu de perfecționare la ASE, București, România, aprilie 2019 

 

Stagii de perfecţionare în cadrul întreprinderilor autohtone  

■ Patraşcu Dorina, 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.  

Concluzie: Studierea modalităților de prevenire a poluării mediului ambiant în cadrul unei întreprinderi 

autohtone de producere a mărfurilor permite suplimentarea şi actualizarea conţinutului cursurilor de 

lecţii la disciplina ”Strategii de creștere și dezvoltare economică” predată la specialitatea ”Economie 

generală”  şi, inclusiv, prin utilizarea prevederilor Strategiei de protecție a mediului pentru anii 2014-

2023. 

■ Patraşcu Ion, lector universitar : stagiu de perfecţionare profesională în cadrul SRL 

„Armonimob”, care a permis participarea nemijlocită la crearea noilor tipuri de produse, 

conlucrând cu designerul întreprinderii. Finalitate a stagiului în cadrul unei întreprinderi autohtone 

de producere a mărfurilor este posibilitatea de suplimentare şi actualizarea conţinutului cursului de 
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lecţii la disciplina”Economia unităților economice”, inclusiv, la elaborarea testelor, exemplelor de 

situaţii şi problemelor la disciplinele respective. 

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 2018-

2019 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: 

(1) Programe de instruire profesională continuă, organizate de Serviciul „Studii, Dezvoltare 

Curriculară și Management al Calității” din cadrul ASEM; 

(2) Cursuri de instruire profesională; 

(3) Training-uri și Ateliere de lucru 

 

Tabelul 29. Perfecţionarea profesională a personalului didactic 

Nr. 

d/o 

Activităţi  Perioada şi  

locul desfăşurării  

Personal 

didactic 

participant  

1. Program de instruire:  „APLICAREA 

STANDARDULUI ISO 9001:2015 ÎN 

INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

SUPERIOR ”  (40 ore) 

21-25 ianuarie 2019 

ASEM 

Barbăneagră O. 

Patraşcu D. 

Patrașcu I. 

 

2. Program de instruire: ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

BAZAT PE PROBLEME – PBL (40 ore) 

21-25 ianuarie 2019 

ASEM 

Vaculovschi E. 

 

3. Program de instruire: APLICAREA 

TEHNOLOGIILOR 

INFORMAŢIONALE DE 

COMUNICARE ÎN INSTRUIRE. 

SISTEMUL MOODLE   (40 ore) 

21-25 ianuarie 2019 

ASEM 

Bejan Gh. 

Bucos T. 

Ignatiuc D.  

 

4. Program de instruire: METODE 

INOVATIVE DE PREDARE-

ÎNVĂŢARE-EVALUARE ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL (40 

ore) 

decembrie 2018 Ignatiuc D. 

5. Program de instruire:  PSIHOLOGIE. 

DEZVOLTAREA PERSONALĂ A 

CADRULUI DIDACTIC (40 ore) 

decembrie 2018 Balan A. 

Tuhari E. 

6. Program de instruire: DEONTOLOGIA ȘI 

EFICIENȚA COMUNICĂRII 

DIDACTICE (40 ore) 

 

decembrie 2018 Coban M. 

Tuhari E. 

7. Cursul de formare în domeniul 07 decembrie 2018 Tomșa A. 
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antreprenoriatului cu tema ”Sursele 

alternative de finanțare pentru noile 

afaceri”.   

ASEM / Universitatea 

”Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași.  

8. Curs accelerat „Practici aplicabile de 

marketing digital” (14 ore).  

octombrie – noiembrie 

2018 

Organizator: ”Vitalius 

Media”, Canada /  ASEM 

Bucos T. 

9. SMART training activities, Training 

module 1 

4-7 februarie, 2019, 

USAM, Chisinau 

Bucos T. 

10. SMART training activities, Training 

module 2 

27-30 iunie, 2019, VUM, 

Varna, Bulgaria 

Bucos T. 

Barbăneagră 

O. 

11. SMART training activities, Training 

module 4 

23-26 aprilie, 2019, 

ASEM, Chisinau 

Bucos T. 

Barbăneagră O. 

12. Introduction to Universities Business 

Incubators (distance online course and 

invividual work, 36 houre), Riga , Latvia  

2018 Barbăneagră O. 

13. Work with students: from idea to startup 

business (distance online course and 

invividual work, 36 houre), Riga, Latvia 

2018 Barbăneagră O. 

14. Experience of successful universities 

startup (6-day outbound moule, 36 houre), 

Riga, Latvia  

2018 Barbăneagră O. 

15. Atelier de lucru „Managementul 

proprietăţii intelectuale” organizat de  

ASEM în parteneriat cu Centrul Proiecte 

Internationale al AȘM și Agenția de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală al 

Republicii Moldova.  

18 - 19 septembrie Balan A. 

16. Training-ul – Misiune și Asistență tehnică 

„Îmbunătățirea competențelor 

profesionale academice ale personalului 

universitar”. Eveniment organizat de 

Oficiul Național Erasmus+ din Moldova 

26 februarie. Chișinău, 

ASEM 

Balan A.  

17. Școala  Jean Monnet de Studii Europene 

„MANAGEMENTUL INOVAȚIONAL 

AL UE”.  

23 - 25 ianuarie 2019. 

Chișinău, ASEM 

Balan A. 

18. Școala  de iarnă „Inovații, Creativitate, 

Antreprenoriat”.  

29 ianuarie - 1 februarie 

2019.Chișinău, ASEM 

Balan A. 

19. Atelierul de lucru din cadrul săptămânii de 

informare INFO WEEK - H2020/2019, 

ediția a V-a, organizat de ASEM în 

parteneriat cu Centrul Proiecte 

Internaționale al AȘM și Rețeaua 

Punctelor Naționale de Contact Orizont 

2020.  

11-15 martie, 2019. 

Chișinău, ASEM 

Balan A. 
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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. 

Facultatea CONTABILITATE 

 

Cadrele didactice ale departamentelor facultății de Contabilitate au manifestat interes continuu 

asupra utilizării TIC în procesul de instruire, astfel participând la cursurile psihopedagogice organizate 

în cadrul ASEM de către Secția Studii,  dezvoltare curriculară și management al calității.  

Tabelul 30.Participarea cadrelor științifico-didactice de la facultatea Contabilitate la 

cursuri de formare psihopedagogică 

Aplicarea tehnologiilor 

informaţionale de comunicare în 

instruire. Sistemul MOODLE, 

ASEM 

Începând cu 

09.01.2018 

40 ore 

academice 

Cauş Lidia, 

Gherasimov 

Mihail, 

Graur Anatol   

Cursuri de instruire în tehnologii 

informaționale Wizcount 

Martie-mai 40 ore 

academice 

Grumeza Dumitru, 

Bajan Maia  

Postolachi Boris 

 

 

Cadrele didactice pe parcursul anului de studii 2018-2019 au efectuat stagii de perfecţionare 

profesională aferent domeniului Contabilitate în cadrul entităţilor (tab. 31) şi Programe de instruire 

profesională continuă în cadrul ASEM (tab. 32). 

Tabelul 31. Formarea continuă a cadrelor didactice în cadrul entităților 

CADRE DIDACTICE ENTITATEA PERIOADA 

Bugan Corneliu „Geo Galileo” SRL 17.12.18 -16.01.19 

Cauş Lidia AO AN Copyright 01-31.03.2019 

Cotoros Inga SRL „Deloras” Ianuarie 2019 

Gherasimov Mihail SRL „Legal Managment Solutions” 25.04.19 - 16.05.19 

Graur Anatol „Elit Post” SRL 01.03.19 - 25.03.19 

Grumeza Dumitru SRL „Modern Audit”  07.05.19 – 24.05.19 

Muntean Neli S.A. „Combinatul auto nr.4” 23.05.19 - 26.05.19 

Nederița Alexandru SA „Bucuria” 23.04.19 – 23.05.19 

Harea Ruslan SRL Comerț VAST  Octombrie 2018 

Curagău Natalia Fundația pentru dezvoltare din RM 01.05.19-31.05.19 
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Tabelul 32. Cadre didactice și Programe de instruire profesională continuă  

PRORAM DE INSRUIRE PERIOADA 
DURATA 

PROGRAMULUI 
PARTICIPAŢII 

Psihologie. Dezvoltarea personală a 

cadrului didactic, ASEM 

Începând cu 

14.12.2018 

40 ore academice Nederița Alexandru, 

Chirilov Nelea, 

Bordeianu Olga, 

Cotoros Inga 

Învățarea bazată pe probleme - PBL, 

ASEM 

9-15 ianuarie 

2019 

40 ore academice Curagău Natalia, 

 

Deontologia şi eficienţa comunicării 

didactice, ASEM 

9-15 ianuarie 

2019 

40 ore academice Cuşmăunsă Rodica, 

Curagău Natalia 

Aplicarea tehnologiilor informaţionale 

de comunicare în instruire. Sistemul 

MOODLE, ASEM 

Începând cu 

09.01.2018 

40 ore academice Cauş Lidia, 

Gherasimov Mihail, 

Graur Anatol   

Aplicarea Standardului ISO 

9001:2015 în Instituțiile de 

Învățământ Superior, ASEM 

20-25 ianuarie 

2019 

40 ore academice Chirilov Nelea, 

Curagău Natalia, 

Bajan Maia   

Bădicu Galina, 

Lazari Liliana 

Țurcan Ludmila   

Train the Trainer, ACCA, Bucureşti. 3-4 Aprilie 

2019 

16 ore academice Erhan Lica, 

Paladi Valentina 

Cursul de formare în domeniul 

antreprenoriatului cu tema: ,,Sursele 

alternative de finanţare pentru noile 

afaceri”, Chişinău, ASEM. 

07 decembrie, 

2018 

16 ore academice Erhan Lica, 

Paladi Valentina 

Implementarea modificarilor fiscale 

organizat de Proactive 

30-31 

octombrie 

18 ore academice Cauş Lidia 

Cursuri de instruire în tehnologii 

informaționale Wizcount 

Martie-mai 40 ore academice Grumeza Dumitru, 

Bajan Maia  

Postolachi Boris 

Aspecte practice privind trecerea si 

organizarea contabilitatii conform 

SNC. Cerintele de documentare si 

modul de inregistrare a operatiunilor 

economice 

10-11.04.2019 16 ore academice Bordeianu Olga 

Ateliere de lucru și Seminare 

țtiințifice INFOWEEK H2020/2018, 

ed. a VI-a 

18-21 iunie 

2018 

40 ore academice Bădicu Galina, 

Muntean Neli 

Atelier ,,Metode eficiente de învățare” 

 

7 și 14 

septembrie 

2018 

16 ore academice Bădicu Galina 

Şcoala de Iarnă Inovaţii, Creativitate, 

Antreprenoriat 

29 ianuarie - 1 

februarie 2019 

40 ore academice Gavriliuc Liudmila 

Şcoala de Iarnă Managementului 

Inovaţional al UE, organizată în cadrul 

proiectului Jean Monnet Chair in EU 

Policies Towards Innovation, 

Creativity and 

23-25 ianuarie 

2019 

40 ore academice Gavriliuc Liudmila  

Mihaila Svetlana 
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Entrepreneurship/EU2INNO 

Școala de primăvara organizată în 

cadrul proiectului Jean Monnet,. 

1-5 aprilie 

2019 

40 ore academice Mihaila Svetlana 

Seminar de instruire pentru formatori 

„Legea Contabilității și Raportării 

financiare și modificările la SNC”, 

Ministerul Finanțelor 

20-24 mai 

2019 

16 ore academice Grigoroi Lilia, 

Lazari Liliana 

Popovici Angela 

Cușmăunsă Rodica   

Aspecte de actualitate privind 

modificările introduse în legislația 

fiscală și alte acte legislative ale RM 

septembrie 16 ore academice Lazari Liliana   

Seminar Practic Modul de întocmire a 

situațiilor financiare și a Declararției 

cu privire la impozitul pe venit pentru 

anul 2018. Particularitățile aplicării 

legislației fiscale în anul 2018, ACAP 

28.02-02.03 

2019 

 

24 ore academice Graur Anatol 

Atelier de lucru/ training - „INFO 

WEEK – H2020/2019”, ediția a V-a, 

ASEM în parteneriat cu ANCD 

11-15 martie, 

2019 

40 ore academice Muntean Neli 

Participarea la cursuri de dezvoltare. 

Workshop on Contemporaneous 

Research Methods, ASE București, 

Romania. 

5- 13 Iulie, 

2018 

56 ore academice Muntean Neli 

Cursul de competențe antreprenoriale 

online 

 

27 iunie – 16 

iulie 2019 

80 ore academice Mihaila Svetlana 

Recomandări practice privind 

întocmirea situaţiilor financiare anuale 

şi a declaraţiei cu privire la impozitul 

pe venit pentru anul 2018. Aspecte noi 

privind aplicarea legislaţiei fiscale în 

anul 2019. Chişinău. 

19-20.12.18 15 ore academice 

 

Popovici Angela   

22-23.02.19 Cechina Ecaterina 

Managementul 

financiar, contabilitatea și raportarea 

financiară a ONG-urilor” PNUD 

Moldova (Programul EU-SCBM).  

 

13-17 mai 

2019 

36 ore academice Harea Ruslan 

Contabilitatea și impozitarea în cadrul 

ONG-urilor” PNUD Moldova 

(Programul VBD) 

 

27-30 mai 

2019 

32 ore academice Harea Ruslan 

Contabilitatea granturilor din surse 

internaționale și a subvențiilor” 

ANTIM Moldova. 

 

18-22 februarie 

2019 

40 ore academice Harea Ruslan 

Contabilitatea și impozitarea în cadrul 

ONG-urilor” PNUD Moldova 

(Programul MiDL). 

 

17-19 iunie 

2019 

20 ore academice Harea Ruslan 
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La fel, pe parcursul anului de studii 2018-2019 cadrele didactice din cadrul departamentului au 

efectuat stagii de dezvoltare profesională în cadrul instituţiilor de învățământ din străinătate şi alte 

organizaţii. 

Stagii de formare profesională în cadrul universităților din străinătate au realizat: 

Tabelul 33. Lista persoanelor, care au realizat stagii de formare profesională în cadrul 

universităților din străinătate 

Nr. Cadrul didactic Instituția Tipul stagiului 

1 Erhan Lica ASE București, România De formare, aprilie 2019 

2 Paladi Valentina ASE București, România De formare, aprilie 2019 

În anul curent de studii au beneficiat de stagii în străinătate prin mobilitate în cadrul 

programului CEEPUS III următoarele cadre didactice: 

Tabelul 34. Lista profesorilor ce au beneficiat de stagii în străinătate prin mobilitate în 

cadrul programului CEEPUS III 

Nr. Cadrul didactic Instituția Tipul stagiului Perioada 

1 Grigoroi Lilia Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-

Napoca, România, facultatea 

FSEGA 

Cu predare 07-16.05.2019 

2 Lazari Liliana Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-

Napoca, România, facultatea 

FSEGA 

Cu predare 07-16.05.2019 

3 Bajan Maia Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-

Napoca, România, facultatea 

FSEGA 

Cu predare 07-16.05.2019 

4 Mihaila Svetlana Universitatea Ștefan cel Mare din 

Suceava, România 

Cu predare 08-17.05.2019 

Din cadrul departamentului Muntean Neli a participat la predare prin invitație la Universitatea 

de Economie din Wroslaw, Polonia, în cadrul facultății de Economie, Management și Turism.  

 

Aprecieri 

Pentru activitate rodnică în domeniul educațional și cu prilejul Zilei Profesionale a Lucrătorilor 

din Învățământ au fost premiați cu flori și diplome cei mai buni, din toți buni profesori de la ASEM 

inclusiv și de la facultatea Contabilitate, după cum urmează: Diploma ASEM de gratitudine a fost 

înmânată dr., conf. univ., Rodica Cușmăunsă. De asemenea, în semn de recunoștință pentru dedicație, 

profesionalism și perseverență în educarea tinerii generații și cu prilejul Zilei profesionale a 

Lucrătorilor din Învățământ, din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 

Moldova  a fost înmânată diplomă pentru dr., conf. univ., Lilia Grigoroi. 

 

Facultatea BUSINESS ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

 

 Pe parcursul anului universitar cadrele didactice au participat la diverse programe de instruire, 

inclusiv organizate de Secția Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității (Tabelul 35).  
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Tabelul 35. Programe de instruire profesională continuă în cadrul ASEM  

Program de 

instruire/modulul 

Perioada Formator Participații 

”Practici aplicabile în 

marketingul digital”,  

 

9 octombrie -9 

noiembrie 2018, 

ASEM 

Vitalie Ciupac;trainer – 

Marketing Expert, Toronto, 

Canada Diaspora 

Engagement HUB, Agenția 

Elvețiană pentru 

Dezvoltare și Cooperare, 

CMPC ASEM  

Savciuc Oxana, 

Gaugaș Tatiana, 

Saharnean Liliana, 

Cristafovici Profira, 

Axente Stela. 

 

”Psihologie. Dezvoltarea 

personală a cadrului 

didactic”  

03-09 ianuarie 2019, 

ASEM 

Departamentul Studii, 

Dezvoltare Curriculară şi 

Management al Calității, 

ASEM 

Gaugaș Tatiana, 

Saharnean Liliana 

”Aplicarea standardului 

ISO 9001:2015 în 

instituțiile de 

învățământ superior” 

 

20-25 ianuarie 2019, 

ASEM 

Țurcanu Gheorghe,  

dr., prof. univ, ASEM 

Gaugaș Tatiana, 

Saharnean Liliana 

Stihii Ludmila,  

Serduni Sergiu,  

Șendrea Mariana 

Șavga Ghenadie 

Cernat Veronica 

Dorogaia Irina 

„Învățarea bazată pe 

probleme – PBL”  

 

09-15 ianuarie 2019, 

ASEM 

Departamentul Studii, 

Dezvoltare Curriculară şi 

Management al Calității, 

ASEM 

Șișcan Ecaterina 

Fedorciucova Svetlana 

Şpac Ghenadie 

Calmâş Valentina 

Tabunşcic Olga 

„Deontologia și 

Eficiența comunicării 

didactice” 

09-15 ianuarie 2019, 

ASEM 

Departamentul Studii, 

Dezvoltare Curriculară şi 

Management al Calității, 

ASEM 

Saharnean Liliana 

„Aplicarea tehnologiilor 

informaționale de 

comunicare și instruire. 

Sistemul MOODLE” 

9-15 ianuarie 2019 Portarescu Serghei, 

 dr.,  conf., ASEM 

Țurcanu Gheorghe, 

Șavga Ghenadie, 

Serduni Sergiu, Vornovițchi 

Diana, Șendrea Mariana, 

Iordache Silvia 

 

 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,  Gușevati 

Aliona, Șendrea Mariana etc. 

 

Atelier de lucru: Proiectarea curriculumului universitar 
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 Miercuri, 21 noiembrie, în cadrul facultății BAA a fost organizat un atelier de lucru cu tematica 

”Proiectarea curriculumului universitar”, la care au participat cadrele didactice de la departamentele: 

Management; Marketing și Logistică; Comerț, Turism și Alimentație Publică. Atelierul de lucru a fost 

moderat de către Sergiu Baciu doctor habilitat în pedagogie, șeful Serviciului Studii, Dezvoltare 

Curriculară și Management al Calității ASEM, care și-a împărtășit experiența și a răspuns la întrebările 

participanților privind planificarea instruirii bazate pe competențe, etapele analizei ocupației/profesiei, 

procedurile de evaluare a rezultatelor învățării etc. 

Tabelul 36.Programe de instruire profesională continuă 

Program de instruire Perioada Participanții 

1. Curs de instruire și mentorat în domeniul 

anrteprenoriatului IT - „Startup Academy Moldova 

powerwd by Tekwill”, la inițiativa Asociației Naționale a 

Companiilor din Domeniul TIC, organizat de Tekwill cu 

susținerea USAID și Guvernul Suediei în cadrul 

Proiectului Dezvoltarea Centrului de Excelență în 

Domeniul TIC și cu suportul UN Women (Entitatea 

Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitatea 

Femeilor) în cadrul Proiectului „Abilitatea femeilor în 

domeniul tehnologiilor” și EFSE DF (Facilitatea de 

Dezvoltare a Fondului European pentru Europa de Sud-

Est);  

Tekwill, Chișinău,   

13 septembrie – 12 

decembrie 2018 

Saharneanu 

Liliana 

2. Curs - Program național de instruire în domeniul 

IT pentru fete și femei - „Poziția Programator/Developer 

Front End Developer” – sesiuni online (6 luni) și offline 

(2 luni), lansat pe platforma Codifun Moldova, realizat d 

ATIC (Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul 

TIC) cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei și UN 

Women (Entitatea Națuinilor Unite pentru Egalitatea de 

Gen și Abilitatea Femeilor) în cadrul Proiectului 

„Abilitatea femeilor în domeniul tehnologiilor” );  

 

Tekwill, Chișinău,   

30 septembrie 2018 – 

iunie 2019. 

Saharneanu 

Liliana 

 

Stagii de perfecționare  

 Pe parcursul anului universitar 2018-2019, 6 cadre academice au participat la programe/stagii 

de perfecționare în cadrul întreprinderilor/agenților economici.  

Tabelul 37. Informație cu privire la stagiile de perfecționare 

Nr.  Numele prenumele Instituţia, ţara Perioada  

1.  Saharnean Liliana Întreprinderea agricolă „Dimtact-

Agro” SRL, or. Cimișlia - 

Marketing-consultant 

Anii 2018-2019 

2.  Șavga Ghenadie SIMCERT S.R.L. 08.10-20.10.2018 

3.  Dorogaia Irina   Doransgrup SRL vara 2018-14 zile 
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4.  Stihi Ludmila   ConvexMob SRL ianuarie-martie 2018 

5.  Stihi Ludmila Școala profesionala Germana 

Kronstadt - 5 agenți economici cu 

capital străin, Brașov 

4-8 decembrie 2018 

6.  Fedorciucova Svetlana S.C. Camelia, Moldova 18-30 septembrie 2019 

 

Colaborarea cu mediul de afaceri 

1. PORTARESCU Serghei   -  consultant– instructor in domeniul antreprenoriatului, e-learning. 

În cadrul întreprinderilor Eurofarmaco SRL, Efes Vitanta SA, Farmacia Felicia SRL. 

2. SOLCAN Angela - instructor – formator la Școala de formare continuă  ASEM 

3. STIHI Ludmila - consultant– instructor in domeniul antreprenoriatului, învățământului dual.   

4. ȚURCANU Gheorghe -  auditori în domeniul managementului calității. În cadrul 

întreprinderilor Vero-Nadina SRL, Araco Exim SRL, Bastina Radog SRL, Steaua Reds SA, 

Artizana SRL l, 5aq Invest SRL 

5. VORNOVIȚCHI Diana - auditori în domeniul managementului calității. În cadrul 

întreprinderilor Vero-Nadina SRL, Nocsoft SRL, Steaua Reds SA, Moldpesa SA, Rogob SRL, 

Danta Agro SRL, Instacon SRL 

6. SAVCIUC Oxana, SOLOMATIN Ala, MELNIC Igor și MITNIȚCAIA Lidia – conf. 

univ.,dr.,  Departamentul Marketing și Logistică sunt antrenați anual în calitate de experți în 

desfășurarea concursului Marca comercială a anului. 

7. MELNIC Igor, în calitatea de membru al Asociația Naționale de Marketing, a realizat Studiul 

de evaluare a mărcilor participante la concursul ”Marca Comercială a Anului – 2018”, la 

comanda Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în perioada  aprilie – mai 

2019. 

 Pe 23 mai 2019 membrii Departamentului  MKL ai asistat la un seminar de prezentare generală 

a Sistemului Informatic Priority, de către angajații WizContabil SRL, urmând ca în anul universitar ce 

urmează să fie organizat un curs de instruire de 40 ore, în vederea utilizării acestui sistem în predarea 

cursurilor și lecțiilor practice, laboratoarelor atât la Ciclul Licență, cât și la Masterat și Doctorat.  

 În cadrul cursului de cercetări de marketing la licență și masterat se fac vizite de informare și 

instruire la compania Xplane SRL. 

 

 

Aprecierea meritelor 

Doctor Honoris Causa al Universității 

„Dunărea de Jos” din Galați, România 

 

BELOSTECINIC Grigore, dr. hab., 

prof., rector, academician – ia fost 

conferit titlul onorific de Doctor Honoris 

Causa de către  Facultatea de Economie 
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şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați  

 

Diploma Parlamentului Republicii Moldova 

 

COTELNIC Ala, prim-prorector ASEM, dr. hab., prof. univ. 

Departamentul Management – diplomă decernată de Parlamentul 

Republicii Moldova în semn de înaltă apreciere pentru 

contribuție substanțială în implementarea cu succes a 

tehnologiilor educaționale moderne, implicarea activă în educația 

tinerei generații şi pentru promovarea cursurilor la un nivel 

științific şi metodic înalt.  

 

 

 

Diploma Guvernului Republicii Moldova 

MELNIC Igor, prorectorului ASEM, dr., conf. univ., Departamentul 

Marketing și Logistică - Diploma Guvernului de gradul II conferită cu 

prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din învăţământ și pentru 

contribuție substanțială la dezvoltarea tinerii generații în spiritul 

valorilor naționale și universale, consecvență în promovarea și 

implementarea politicilor educaționale, responsabilitate și 

profesionalism.  

 

 

Diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al 

Republicii Moldova 

SOLCAN Angela, decanului Facultății BAA, dr., conf. univ., 

Departamentul Management - Diploma Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării conferită în semn de recunoștință pentru dedicație, 

profesionalism și perseverență în educarea tinerii generații și cu 

prilejul Zilei profesionale a Lucrătorilor din Învățământ.  

 

 

Diploma de onoare a ASEM 

 

TABUNȘCIC Olga, lector universitar Departamentul Comerț, Turism și 

Alimentație Publică  – DIPLOMA de onoare a ASEM în legătură cu ziua 
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profesională a lucrătorilor din învăţământ şi pentru profesionalismul înalt şi aportul adus în realizarea 

demersului educaţional.  

 

 

Medalii de onoare a ASEM 

 

 

ȚURCANU Gheorghe, șef departament Management, dr., prof, 

univ.  – Brevet Nr. 016 la MEDALIA ”Mihai Eminescu” a 

ASEM în legătură cu promovarea științei și învățământului și cu 

ocazia aniversării a XXVII-a de la fondarea ASEM în anul 

Centenarului Marii Uniri. 

 

 

SERDUNI Serghei, vice - șef departament Management, dr., conf. 

univ.  – Brevet Nr. 037 la MEDALIA ”Mihai Eminescu” a ASEM 

în legătură cu promovarea științei și învățământului și cu ocazia 

aniversării a XXVII-a de la fondarea ASEM în anul Centenarului 

Marii Uniri. 

 

 

 

Facultatea RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE 

Aprecierea rezultatelor activităților de cercetare 

Medalia Mihai Eminescu, pentru merite deosebite în promovarea științei și învățământului și cu 

ocazia aniversării a XXVII-a de la Fondarea ASEM în anul centenarului unirii a fost acordată 

următorilor membri ai Facultății REI: 

 Rodica CRUDU, conf.univ., dr., decan 

 Larisa DODU-GUGEA, conf.univ., dr., șef departament Business Internațional 

 Gheorghe MOLDOVANU, dr. Hab., conf. univ., șef departament Limbi Moderne 

 Zorina ȘIȘCAN, prof.univ., dr.hab., departament Business Internațional 

 

Cadrele didactice ale facultății au fost invitate în calitate de experți/ consultanți: 

 CRUDU Rodica, expert în evaluarea proiectelor finanțate de programul Orizont/ERANET 

 CRUDU Rodica, expert în evaluarea proiectelor de cercetare și transfer tehnologic, Agenția 

Națională de Cercetare și Dezvoltare 
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 CRUDU Rodica, expert de evaluare a programelor de studii, Agenția Națională de Asigurare 

a Calității în Educație și Cercetare 

 CRUDU Rodica, expert în cadrul proiectului de cercetare internațional “Getting out from ‘in-

between’: Towards an Inclusive Regional Order in Post-Soviet Europe and Eurasia.”, 

implementat de Friedrich-Ebert-Foundation Regional Office for Cooperation and Peace in 

Europe (FES ROCPE). 

 CRUDU Rodica – membru al rețelei de cercetare a London School of Economics pe tematica 

CEFTA – LSE-CEFTA Academic Network  (http://www.lse.ac.uk/LSEE-Research-on-South-

Eastern-Europe/Research/CEFTA-LSEE-RN/LSEE-CEFTA-Academic-Network) 

 CRUDU Rodica, dr., conf. .univ. -  membru al Comisiei de referenţi ai Revistei ştiinţifice 

ECOFORUM, Universitatea “Ștefan cel Mare”, Suceava, Romania 

 CRUDU Rodica, dr., conf. .univ. expert și Facilitator în cadrul “WTO Regional Advanced 

Trade Negotiations Simulation Skills Course” 

 Boris CHISTRUGA, expert de evaluare a tezelor de doctor, Agenția Națională de Asigurare a 

Calității în Educație și Cercetare 

 LOBANOV Natalia, dr.hab., prof.univ. -  membru al Comisiei de referenţi ai Revistei 

ştiinţifico-practice „Relații Internaționale Plusˮ 

 HACHI Mihai, expert de evaluare a programelor de studii, Agenția Națională de Asigurare a 

Calității în Educație și Cercetare 

 DODU-GUGEA LARISA, expert/consultant: Facilitation of Entrepreneurial Engagement 

among Youth Campaign and DECA Idea Challenge facilitator and jury member  

 DODU-GUGEA LARISA, expert: revista "Business Class" "ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ 

ТОРГОВЛЕ МОЛДОВЫ (анализ за первое полугодие 2018 года)". 

 DODU-GUGEA LARISA, expert: revista "Business Class" "Competitivitatea sectorului 

bancar din Republica Moldova" 

 

Facultatea FINANȚE 

 În vederea implementării strategiei de dezvoltare a personalului ASEM a fost planificată 

participarea a cel puțin 20% din personalul academic la cursuri de formare continuă. Pe parcursul 

anului universitar: 

a) 14 cadre didactice din cadrul facultății au participat la programe de instruire în cadrul ASEM 

(Ordinul Rectorului ASEM nr. 253-A din 18 decembrie 2018); 

b) 5 cadre didactice au realizat stagii de dezvoltare profesională în cadrul entităților (Hîncu 

Rodica – prof. univ., dr. hab., Secrieru Angela, prof. univ., dr. hab., Băncilă Natalia, prof. 

univ., dr. hab., Gumovschi Ana, conf. univ., dr., Berghe Nadejda – lect. univ.); 

c) 6 cadre didactice au participat la 11 instruiri/traning-uri organizate peste hotare, după cum 

urmează:  

 Cobzari Ludmila, prof. univ., dr. hab., Belobrov Angela, conf. univ., dr., Petroia Andrei, conf. 

univ., dr., Vostricov Denis, conf. univ., dr. - Universitatea Nice Sophia Antipolis, Franța;  

 Casian Angela, conf. univ., dr., Gumovschi Ana, conf. univ., dr., Cociug Victoria, conf. univ., 

dr., Vostricov Denis, conf. univ., dr. - Amsterdam University of Applied Sciences, Olanda; 

http://www.lse.ac.uk/LSEE-Research-on-South-Eastern-Europe/Research/CEFTA-LSEE-RN/LSEE-CEFTA-Academic-Network
http://www.lse.ac.uk/LSEE-Research-on-South-Eastern-Europe/Research/CEFTA-LSEE-RN/LSEE-CEFTA-Academic-Network
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 Petroia Andrei, conf. univ., dr. - UN Women Office, Tirana, Albania, School of Transnational 

Governance, European University Institute Florența, Florența, Italia, University of Applied 

Sciences BFI, Vienna, Austria. 

6.2. Personal de conducere 

 

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 în științe 

economice, academician. Rectorul  este Președintele Senatului ASEM, Președintele Consiliului de 

Administrație, membru al Consiliului de Dezvoltarea Strategică  Instituțională. 

 Rectorul în activitatea de conducere a ASEM  este asistat de patru prorectori. 

 

Prim prorector, prorector cu activitate didactică. Îndeplinește această funcție  prof.univ., dr.hab. 

în științe economice Cotelnic Ala. Este membru al Senatului ASEM și a Consiliului de Administrație. 

 

Prorector pentru cercetare și parteneriate. În această funcție se află Guțu Corneliu, doctor în 

științe economice, conferențiar cercetător, care este și Președintele Consiliului Științific al ASEM, 

Membru al Senatului ASEM, membru  al Consiliului de Administrație. 

Prorector pentru relații internaționale și proiecte europene. Acest post este ocupat de 

conferențiar universitar, doctor în științe economice Sîrbu Olesea. Este membru al Senatului ASEM și a 

Consiliului de Administrație. 

Prorector cu activitate economică și socială. Acest post este ocupat de conferențiar universitar, 

doctor în științe economice Melnic Igor. Este membru al Senatului ASEM, al Consiliului de 

Administrație și al Consiliului de Dezvoltarea Strategică  Instituțională . 

În cadrul ASEM, conform Organigramei (Anexa  1 ), studiile se efectuează în cadrul a 6 facultăți. 

În fruntea fiecărei facultăți se află Decanul. 

Facultatea Business și Administrarea Afacerilor. Decan este conferențiar universitar, doctor în 

științe economice Solcan Angela. Este membru al Senatului ASEM și al Consiliului de Administrație. 

Facultatea Economie Generală și Drept. Decan este profesor universitar, doctor habilitat în științe 

economice Bîrcă Alic. Este membru al Senatului ASEM și al Consiliului de Administrație. 

Facultatea Finanțe. Decan este profesor universitar, doctor habilitat în științe economice Cobzari 

Ludmila. Este membru al Senatului ASEM și al Consiliului de Administrație. 

Facultatea Contabilitate. Decan este conferențiar universitar, doctor în științe economice Grigoroi 

Liliana. Este membru al Senatului ASEM și al Consiliului de Administrație. 

Facultatea Relații Economice Internaționale. Decan este conferențiar universitar, doctor în științe 

economice Crudu Rodica. Este membru al Senatului ASEM și al Consiliului de Administrație. 
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Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică. Decan este conferențiar 

universitar, doctor în științe economice Toacă Zinovia. Este membru al Senatului ASEM și al 

Consiliului de Administrație. 

Școala Masterală de Excelență în Economie și Business, de asemenea are statut de facultate. 

Director (Decan) al acestei școli este conferențiar universitar, doctor în științe economice Casian 

Angela. Este membru al Senatului ASEM și al Consiliului de Administrație. 

6.3. Personal auxiliar 

Personalul  didactic-auxiliar și alte categorii de personal în anul universitar 2018 – 2019 a 

constituit 373 persoane sau 55,1% din totalul angajaților din ASEM. Din aceștia 271 sunt de sex 

feminin, ceea ce constituie 72,7% din  categoria respectivă de personal, iar 27,3% sunt de sex  

masculin. 

 

7. SERVICII DE GHIDARE ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ 

7.1.Structuri funcţionale la nivel instituţional 

Structura funcțională responsabilă de ghidare și consiliere în carieră în cadrul ASEM este Serviciul 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 Serviciului 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 2018-19, prioritare în activitatea Serviciului 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 

 

Consilierea/ghidarea în carieră este organizată prin organizarea:  

 trainingurilor/workshopurilor 

http://www.ase.md/files/documente/regulamente/interne/2.22_Reg_traseu_profesional_absolventi_ASEM.pdf
http://www.ase.md/files/documente/regulamente/interne/2.22_Reg_traseu_profesional_absolventi_ASEM.pdf
http://www.ase.md/files/documente/regulamente/interne/2.23_Reg_organizare_consiliere_profesionala_CGC_ASEM1.pdf
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Tabel 38.  Organizarea de traininguri/workshopuri 

 

Denumire Numărul 

de 

participanți 

Trainer/moderator Perioada 

Practici aplicabile ]n 

marketingul digital curs 

accelerat 

25 Ciupac Vitalie, fondator Vitalius 

Media, Canada  

9 octombrie – 

2 noiembrie, 

2018 

How to Build Your Million 

Dollar Startup 

76 Alex Rodriguez Bacardit, 

fondator și CEO, MarsBased, 

Barselona 

9 octombrie, 

2018 

Tinerii pe piața muncii: 

provocări și responsabilități 

43 Svetlana Scuteliniciuc, fondator 

Smart Solver SRL 

11 decembrie, 

2018 

Brănding personal: integrarea 

într-o companie nouă- Cum? 

Când? De ce? 

38 Olga Țapordei, trainer Angry 

Business 

12 decembrie, 

2018 

Antreprenoriatul tinerilor: 

provocări și perspective 

125 Tatiana Bucos, dr.con. univ. 

Oxana Barbăneagră, dr.con. 

univ. 

4 martie, 2019 

 

 a întâlnirilor cu reprezentanții companiilor 

Tabelul 39. Organizarea de întâlniri cu reprezentanții companiilor 

Denumire companie Reprezentant companie 

Mobiasbanca GSG Lucia Dmitriev 

Business-expert Irina Mlecico 

DevelopmentAid Anastasia Pendus 

BC"Moldova Agroindbank"S.A. Svetlana Burduja 

Ministerul Finanțelor Apostol Ana 

RTSolutions Negru Angela 

StarNet Donea Elena 

SC "CARTNORD" SRL Florea Corina 

Microinvest SRL Cobzari Olesea 

Starlab SRL Gradinaru Elena 

SRL Customagic Svetlana 

"Business Market"SRL Cojocaru Natalia 

ALEX S&E SRL Sanduleac Eugenii 

 

 a programelor de susținere a antreprenoriatului 

Ghidarea activității antreprenoriale are loc prin intermediul implementării proiectului BusinessLab și 

monitorizarea activității Incubatorului de afaceri.  
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 Proiectul BusinessLab urmărește susținerea inițiativei antreprenoriale a tinerilor. Pe durata 

proiectului participanții au beneficiat de instruire, monitorizare, consultanță, mentorat, 

networking și suport logistic. Proiectul este destinat studenților, masteranzilor și absolvenților 

ASEM (promoția 2018). La proiect au fost depuse 29 cereri de participare, în rezultatul 

implementării au fost lansate 2 afaceri, 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 40. Afaceri găzduite în Incubatorul de afaceri 

Denumire companie Fondator Anul fondării 

FORTUNA MEDIA GRUP SRL Fortuna Grigore 2017 

MONKEY DIGITAL SRL Ceban Alexandru 2017 

VLS Trade SRL Boleac Victor 2018 

MIDAVCO SRL Anghel Vadim 2018 

CONTENT FOCUS SRL Grosu Corina 2019 

 

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, Fortuna Grigore, Mocanu Radu, 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 către interviu.  

7.3.Forme, metode de plasare a studenților în câmpul muncii 

 

Facilitarea plasării absolvenților în câmpul muncii are loc prin:  

 organizarea târgurilor de joburi 

Tabelul 41. Organizarea târgurilor locurilor de muncă 

 Denumirea 

tărgului 

Numărul de 

companii 

participante 

Obiectiv Perioada 

1 
Târgul stagiilor 

de practică 
26 

Facilitarea găsirii locurilor 

pentru practică 

Inserția pe piața muncii a 

11-12 mai, 2018 
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studenților și absolvenților 

Printre companiile participante la târguri se numără BC “Mobiasbanca – Groupe Société 

Générale” S.A., Microinvest SRL, BC "Moldova Agroindbank" S.A., StarNet Solutii, ICS Pedersen & 

Partners SRL, BC Victoriabank SA, Grant Thornton SRL, Business-expert, Rabota.md, Smart Click 

SRL, BC "EXIMBANK" S.A., Videosecurity, DevelopmentAid, „Easy Credit“ S.R.L., Ministerul 

Finanțelor, Popova Kula Winery JSC, RTSolutions, Academia Prospera, SC "CARTNORD" SRL, 

SRL Customagic, Starlab SRL, "Business Market"SRL, ALEX S&E SRL, CIC FIDESCO 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 30 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 2019; 

 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.  

7.4.Forme, metode de evidență a absolvenților 

 

crearea bazei de date a absolvenților 2019 

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.  

8. PARTENERIATUL SOCIAL 

8.1.Forme de colaborare 

Conform Codului Muncii, art.15 Parteneriatul social reprezintă un sistem de raporturi stabilite 

între salariaţi (reprezentanţii salariaţilor), angajatori (reprezentanţii angajatorilor) şi autorităţile publice 

respective în procesul determinării şi realizării drepturilor şi intereselor sociale şi economice ale 

părţilor. 

Părţile parteneriatului social 

    (1) Părţile parteneriatului social la nivel de ASEM sunt salariaţii şi angajatorul.  

Parteneriatul social se realizează prin: 

    a) negocieri colective privind elaborarea proiectelor de contracte colective de muncă şi de convenţii 

colective şi încheierea acestora pe baze bipartite, prin intermediul reprezentanţilor părţilor 

parteneriatului social; 

Parteneri (nr. de acorduri, domeniu etc.) 
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9. INFORMAȚII PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR ȘI STRATEGIILOR 

NAȚIONALE 

 

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.   

 

9.1.Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020” 

În anul de studii 2018-2019 managementul facultății de Contabilitate și titularii din cadrul acesteia 

s-au concentrat pe implementarea în cadrul instituției a obiectivelor de baza aferente învățământului 

superior stipulate în Strategia „Educația 2020”. Deci, vom descrie succint principalele acțiuni, 

clasificate pe direcții strategice și obiective specifice. 

Direcţia strategică 1: Sporirea accesului şi a gradului de participare la educaţie şi formare 

profesională pe parcursul întregii vieţi. 

Obiectivul specific 1.4. Creşterea ratei de participare la învățămîntul superior în domeniile 

importante pentru dezvoltarea social-economică a ţării, astfel încît ponderea absolvenţilor de studii 

superioare în rîndul populaţiei cu vîrste cuprinse între 30 şi 34 de ani să ajungă la 20% pînă în 2020. 

Pentru a atrage un număr mai mare de candidați la studii superioare în domeniul contabilității, 

astfel contribuind la creșterea ratei de participare la învățământul superior în domeniul contabilității, 

conducerea facultății și profesorii au fost implicați în proiectul „ASEM vine în liceul tău”, proiect 

inițiat de conducerea ASEM și Centru de ghidare în carieră. Scopul acestui proiect, care s-a desfășurat 

în perioada aprilie-august 2018, a fost de a aduce mesajul ASEM către fiecare absolvent de liceu 2018 

și de a atrage câți mai mulți candidați la studii în cadrul ASEM și în cadrul programului de licență 

„Contabilitate”. Cadrele didactice care au fost implicate în cadrul proiectului „ASEM vine în liceul 

tău” sunt Grigoroi L., Mihaila S., Gherasimov M., Cotoros I., Curagău N., Iachimovschi A., Harea R. 

De asemenea s-au pregătit materiale informaționale destinate admiterii 2018, precum și admiterii 

2019, care au fost publicate în edițiile speciale ale ziarului ASEM „Curierul Economic”. Informații 

tematice destinate admiterii în ASEM, dar și aferente programului de studii „Contabilitate” au fost 

pregătite și publicate pe paginele web ale ASEM și a facultății, distribuite pe facebook, messenger, etc.  

Un alt efort al facultății de Contabilitate, în anul de studii 2018-2019, a fost, conform deciziei 

Senatului ASEM, elaborarea și implementarea pentru prima dată a programului de studii în termen 

redus (învățământ cu frecvență redusă) pentru absolvenții de colegii.  

De asemenea facultatea de Contabilitate a deschis și implementat în anul de studii 2018-2019 un 

program comun de studii realizat în parteneriat cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Baza 

acestui program comun de studii o constituie programul de licență „Contabilitate” de la ASEM și 

„Contabilitate și Informatică de gestiune” la USV, cu planuri de învățământ similare, care sunt 

echivalate în conformitate cu legislația în vigoare din cele două țări. Creditele ECTS și notele obținute 

la ASEM vor fi integral recunoscute de către USV, în concordanță cu termenii și condițiile stabilite în 

acord și cu prevederile legale în vigoare în fiecare țară. Studenții înscriși în acest program își fac o 

parte din studii (până la 2 luni pe an) la Universitatea din Suceava, iar unele discipline din cadrul 
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ASEM sunt citite de profesori de la Universitatea din Suceava, care vin la noi în mod special pentru 

acest lucru. Mobilitatea studenților este organizată de către instituția primitoare (gazdă), adică USV. 

La finalizarea programului studenții vor susține o singură lucrare de licență, care va respecta 

standardele de exigență și rigorile specifice din ambele țări, în fața unei comisii mixte din care vor face 

parte cadre didactice din USV și din ASEM. La finalizarea celor trei ani de licență, absolvenții primesc 

2 diplome – diploma ASEM si diploma Universității Ștefan cel Mare din Suceava. 

Obiectivul specific 1.10. Dezvoltarea sistemului de consiliere în carieră şi proiectare a carierei pe 

parcursul întregii vieţi. 

În anul de studii 2018-2019 au fost organizate întîlniri ale studenților cu reprezentanții mediului de 

afaceri și ale organismelor profesionale, pentru puncta și scoate în evidență traseul profesional și 

experiența unor opntabili profesioniști, după cum urmează (tab. 42): 

Tabelul 42.   Evenimente destinate ghidării și proiectării carierei 

N

r.  

Tematica 

întîlnirii/evenimentului 

Data Invitați  Studenți 

implicați 

1.  Importanța implicării în 

activitatea științifică 

26.09.2018 Valentin Toderașcu, 

Ernst&Yang 

Studenții facultății 

Contabilitate 

2.  Masa rotundă Rolul 

Contabilității în bunul mers 

al ascensiunii profesionale 

11.10.2018 Georgeta Covaliov-

Rusu, Președinte ACAP 

Cercul Științific 

studențesc 

Contabilitate 

3.  Excursie la entitatea ÎM 

EFES VITANTA Moldova 

BREWERY SA 

20.11.2018 Artur Vîrtosu, Director 

financiar  

Cercul Științific 

studențesc AEF 

4.  Concurs studențesc în 

cadrul Cercului Studențesc 

AEF 

10.12.2018 Artur Vîrtosu, Director 

financiar 

Serghei Bazic, Director 

resurse umane 

 ÎM EFES VITANTA 

Moldova BREWERY SA 

Radu Josan, 

administrator SA 

Combinatul auto nr.4, 

Herța Verinica, ex 

director SA Apa-canal 

Chișinău 

Cercul Științific 

studențesc AEF 

5.  Burse accelerate ACCA 18.02.2019 Facultatea Contabilitate 

FELDIOREAN Silvia, 

ACCA, România  

GUȚU Cristina, 

KPMG, România 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

6.  Webinar de dezvoltare 

profesională pentru studenți 

cu un membru ACCA 

04.06.2019 Vitalie Corniciuc, 

Victoriabank 

Studenții facultății 

Contabilitate 

7.  Concurs dedicat Zilei 

Europei 

16.05.2019 Viorica Rumleanschi 

VIOSER SRL 

Studenții cercului 

Contabilitate 
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Direcţia strategică 2: Asigurarea relevanței studiilor pentru viață, cetățenie activă și succes 

în carieră 

Obiectivul specific 2.4. Modernizarea curriculumului universitar din perspectiva centrării pe 

competenţe, pe cel ce învaţă şi pe necesităţile mediului economic. 

Proiectarea şi implementarea curriculumului universitar reprezintă un demers de maximă 

importanţă pentru atât funcţionarea eficientă a fiecărie instituţii de învățământ, cât și a unei facultăți, 

sau program în parte. În acest sens, facultatea de Contabilitate este permanent preocupată de tendinţele 

şi provocările-cheie ale timpului: globalizarea, gestionarea eficientă a resurselor, schimbările 

economice și sociale, noile tehnologii informaționale și comunicaționale, inovațiile. Dezvoltarea 

curriculumului universitar nu este un proces izolat de contextul internaţional şi cel naţional, de 

contextul social-economic şi educaţional. Dimpotrivă, aceşti factori, în mare parte, determină 

concepţia şi metodologia redimensionării curriculumului universitar. 

Deci, curriculumul universital al prgramului de studii de Licență „Contabilitate” include Planul 

de învăţământ, Curricula pe discipline (programe); Proiecte didactice ale cursurilor, seminarelor, 

lucrărilor de laborator; Proiecte de stagii de practică.    

Astfel, conducerea facultății a inițiat în cadrul Conferinței Ștințifice Internaționale din 4-5 

aprilie 2019 un atelier de lucru cu genericul RADIOGRAFIA PLANURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

LA SPECIALITATĂȚILE DE CONTABILITATE PRIN PRISMA TRINOMULUI 

„EDUCAȚIE-PROFESIE-MEDIUL DE AFACERI” pentru a reconfirma faptul că acestea 

corespund cerințelor mediului economic. 

La fel, a fost reexaminat Planul de învățământ la specialitatea „Contabilitate” la învățământ cu 

frecvență și frecvență redusă în scopul unificării pe semestre a disciplinelor comune la diferite 

specialități. 

 Pe parcursul anului de studii 2018-2019 a fost reexaminat Planul de învățământ la Programele 

de master gestionate de departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică” (Contabilitate și 

audit, Finațele și contabilitatea firmei), fiind constituite Comisii de lucru pentru fiecare program și 

aprobat planul de învățămânr revizuit în cadrul ședinței Departamentului din luna aprilie 2019. 

La finele anului curent de studii a fost inițiată procedura de elaborare a raportului de 

autoevaluare a programelor de masterat „Contabilitate și Audit” și „Finanțele și Contabilitatea Firmei” 

în scopul depunerii pentru acreditarea ANACEC. 

Au fost revăzute și actualizate programele analitice (curriculum-urile) pentru fiecare disciplină 

în funcţie de specializate (Ciclul I) și program de masterat (Ciclul II). 

Obiectivul specific 2.5. Promovarea cercetării ca instrument de formare profesională 

avansată şi vector de promovare  a performanţei şi calităţii în învăţămîntul superior. 

La acest capitol pe parcursul anului de studiu 2018-2019 s-a promovat performanţa în cercetare 

drept criteriu de evaluare şi promovare a calităţii programelor de formare profesională şi a personalului 

din învăţămîntul superior. Atât la finele anului calendaristic cât și celui de studii se elaborează rapoarte 

de activitate științifică și inovativă a cadrelor didactice. Rezulatale detaliate sunt prezentate la capitolul 

implementării Strategiei de cercetare - dezvoltare a Republicii Moldova până in anul 2020. De 

asemenea se respectă standardele minime de performanţă în cercetare, necesare pentru obţinerea 

titlurilor ştiinţifice. Se promovează susținerea financiară pentru articolele publicate în reviste ISI, etc.  
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Direcţia strategică 3: Integrarea eficientă a TIC în educație 

Obiectivul specific 3.2. Dezvoltarea competenţelor digitale prin elaborarea şi aplicarea 

conţinuturilor educaţionale digitale în procesul de învățămînt. 

Cadrele didactice ale departamentelor facultății de Contabilitate au manifestat interes continuu 

asupra utilizării TIC în procesul de instruire, astfel participând la cursurile psihopedagogice organizate 

în cadrul ASEM de către Serviciul de dezvoltare curriculară și management al calității.  

Tabel 43. Participarea cadrelor didactice  a facultății Contabilitate la cursuri 

psihopedagogice 

Aplicarea tehnologiilor 

informaţionale de comunicare în 

instruire. Sistemul MOODLE, 

ASEM 

Începând cu 

09.01.2018 

40 ore academice Cauş Lidia, 

Gherasimov Mihail, 

Graur Anatol   

Cursuri de instruire în tehnologii 

informaționale Wizcount 

Martie-mai 40 ore academice Grumeza Dumitru, 

Bajan Maia  

Postolachi Boris 

 

Prelegerile predate de cadrele didactice din cadrul departamentului se efectuează prin utilizarea 

TIC, în special cu prezentări în Power Point. O parte din disciplinele predate de profesorii din cadrul 

departamentului sunt asigurate cu conținuturi digitale plasate în MOODLE. Comunicarea profesor-

student în perioada procesului de studii, elaborării proiectelor anuale, a tezelor de licență şi master, 

precum și a practicii de producţie şi licenţă se efectuează atât la orele de consultație stabilite la 

departament în orarul orelor de consultanță, cât și prin Skype, email, MOODLE.  

Sunt utilizate sisteme (servicii web) din cadrul platformei (site-ului): MOODLE ASEM, Sistem 

Anti-plagiat, Sistem pentru sondaje, Sistem de video conferință OpenMeetings.  

Sistemul de Gestiune a Procesului Didactic este automatizat, se utilizează subsistemele Plansoft  

pentru planificare, repartizare și realizarea normei didactice. 

Direcţia strategică 4: Dezvoltarea, sprijinirea şi motivarea Cadrelor didcatice pentru 

asigurarea educaţiei de calitate.  

Motivarea reprezintă modalitatea prin care se integrează satisfacerea necesităţilor şi intereselor 

individuale ale cadrelor didactice în realizarea obiectivelor instituţiei de învățământ – stimularea 

angajaţilor în vederea îndeplinirii sarcinilor într-un mod satisfăcător. În acest sens ASEM a 

implementat Strategia de dezvoltare a personalului ASEM, care constă în atragerea, menţinerea şi 

dezvoltarea unui personal didactic şi de cercetare competitiv prin creşterea permanentă a calităţii vieţii 

active de muncă, necesar pentru realizarea misiunii, precum şi a obiectivelor strategice ale ASEM în 

condiţiile de înteţire a concurenţei de pe piaţa serviciilor educaţionale şi de cercetare. 

Motivarea cadrelor didactice în ASEM cuprinde evaluarea performantelor, recompensa, 

analiza, proiectarea si reproiectarea posturilor. 

Pentru activitate rodnică în domeniul educațional și cu prilejul Zilei Profesionale a Lucrătorilor 

din Învățământ au fost premiați cu flori și diplome cei mai buni, din toți buni profesori de la ASEM 

inclusiv și de la facultatea Contabilitate, după cum urmează: Diploma ASEM de gratitudine a fost 

inminată dr., conf. univ., Rodica Cușmăunsă. De asemenea, în semn de recunoștință pentru dedicație, 

profesionalism și perseverență în educarea tinerii generații și cu prilejul Zilei profesionale a 
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Lucrătorilor din Învățământ, din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 

Moldova  a fost înmânată diplomă pentru dr., conf. univ., Lilia Grigoroi. 

Obiectivul specific 4.4. Eficientizarea şi flexibilizarea sistemului de formare continuă a 

cadrelor didactice şi manageriale. 

Cadrele didactice pe parcursul anului de studii 2017-2018 au efectuat stagii de perfecţionare 

profesională aferent domeniului Contabilitate în cadrul entităţilor şi Programe de instruire profesională 

continuă în cadrul ASEM(meționate în caoitolul 6). 

Invitați din strănătate în cadrul facultății Contabilitate pentru diferite activități: 

Tabel 44. Profesori-invitați din străinătate 

APOSTOL 

Ciprian dr., 

conf. univ. 

România, 

Universitatea 

„Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi 

Participarea la Concursul 

„Investigarea metodologiei și 

practicii de analiză a stabilității 

financiare la nivel de ramură” 

Cercul Studențesc Analiza 

Economico-Financiară a 

entităților 

10 decembrie 

2018 

MIRONIUC  

Marilena dr., 

prof. univ. 

România, 

Universitatea 

„Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi 

 

17.09.2018-

20.09.2018 

Lecție publică „Aspecte 

actuale privind impozitarea 

– cazul Germaniei” 

Facultatea Contabilitate 

PRAISSER М., doctor, prof. univ. 

Leuphana University of Luneburg, 

Germania 

Anul II, 

Anul III 

Până 25.03.2019 

Bursa ACCA 

Câștigători 10 studenți de 

la anul III de studii 

Silvia Fedorcian 

Accelerate, 

ACCA  

Anul III 

03.04.2019 
Lecție Publică „IAS 2 

Stocuri” 

Facultatea Contabilitate 

MATEȘ Dorel, dr., prof. univ., 

Universitatea de Vest din Timișoara, 

România 

Anul I, 

Anul II 

04.04.2019 

Lecție Publică „IAS 37 

Provizioane, datorii și 

active contingente” 

Facultatea Contabilitate 

GROSU Veronica dr., prof. univ., 

 Universitatea Ștefan cel Mare din 

Suceava, România 

Anul II 

04.04.2019 

Lecție Publică 

„Conformitatea sistemului 

contabil din România cu 

Directivele europene și 

referențialul IFRS” 

Facultatea Contabilitate 

SOCOLIUC Marian dr., conf. univ.,  

Universitatea Ștefan cel Mare din 

Suceava, România 

Anul I 
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05.04.2019 

Lecție Publică „Utilizarea 

meta datelor în cercetarea 

științifică, forme modern 

de prelucrare și gestionare 

a bazelor de date BIBTE 

prin programul Mendeley” 

Facultatea Contabilitate 

ZLATI Monica Lauradr., conf. univ., 

Universitatea Dunărea de Jos din 

Galați, România 

Studenții 

Ciclului III 

de studii, 

Doctorat 

 

 

9.2. Strategia de cercetare – dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020 

Activitățile facultății de Contabilitate legate de implementarea Strategiei de cercetare - 

dezvoltare a Republicii Moldova au fost îndreptate spre guvernarea domeniului cercetării-dezvoltării, 

orientat spre performanţă şi excelenţă; dezvoltarea capacităţilor umane, instituţionale şi de 

infrastructură; definirea şi managementul priorităţilor de cercetare; dialogul continuu între ştiinţă şi 

societate, diseminarea cunoştinţelor şi implementarea în practică a rezultatelor cercetării; 

internaţionalizarea cercetării, integrarea în spaţiul european de cercetare şi creşterea vizibilităţii 

internaţionale. 

În cele ce urmează se prezintă cele mai importante activități legate de doctorat, cercetare și 

inovare realizate în cadrul facultății de Contabilitate ASEM.  

 Studiile superioare de doctorat au ca finalitate dezvoltarea resursei umane înalt calificate, 

competente în realizarea cercetării științifice, inovării și activității didactice în instituțiile de 

învățământ superior. Deci, în anul de studii 2018-2019, cu suportul cadrelor didactice au foat 

admiși la Școla Doctorală la specialitatea 522.02 Contabilitate; audit; analiză economică 11 

studenți, dintre care 6 grație acordului de cotutelă.  

Tabel 45. Lista studenților admiși la Şcoala doctorală ASEM 

anul de studii 2018 –2019 

1.  Railean Tatiana 

Mihail 

tanea.r2018@mai

l.ru 

învățământ cu 

frecvență 

522.02. Contabilitate; audit; 

analiză economică 

Perfecționarea metodologiei 

contabilității în instituțiile 

bugetare în contextul IPSAS 

Grigoroi Lilia, conf.univ.,dr. 

1. Grosu Veronica, prof.univ., 

dr.hab. 

2. Lazari Liliana,conf.univ., dr. 

3. Bajan Maia., conf.univ.,dr. 

2.  Vieru Roman 

Alexandru 

vieruroma1987@

gmail.com 

învățământ cu 

frecvență 

522.02.Contabilitate; audit; 

analiză economică 

Problematici ale contabilității 

și raportării impozitului pe 

venit 

Lazari Liliana, conf.univ.,dr.  

1. Grigoroi Lilia, conf.univ., dr. 

2. Cușmăunsă Rodica,conf.univ., 

dr. 

3. Grabarovschi Ludmila, 

conf.univ.,dr. 

3.  Dragan Maria-

Mihaela Mihail 

minedelciuc@gm

ail.com 

învățământ cu 

frecvență 

522.02.Contabilitate; audit; 

analiză economică 

Analiza riscului de faliment și 

predicția acestuia pentru 

entitățile din Republica 

Moldova 

Munteanu Neli, conf.univ.,dr.  

1. Mironic Marilena, prof.univ., dr. 

2. Pelin Andrei, conf.univ., dr. 

3. Țiriulniciva Natalia, 

conf.univ.,dr. 

mailto:tanea.r2018@mail.ru
mailto:tanea.r2018@mail.ru
mailto:vieruroma1987@gmail.com
mailto:vieruroma1987@gmail.com
mailto:minedelciuc@gmail.com
mailto:minedelciuc@gmail.com


156 
 

4.  Rotaru Daria 

Anatolie 

rotaru.daria.94@g

mail.com 

învățământ cu 

frecvență 

522.02.Contabilitate; audit; 

analiză economică 

Perfecționarea controlului 

financiar în conformitate cu 

prevederile standardelor 

internaționale de contabilitate 

Mihaila Svetlana, conf.univ.,dr.  

1. Grigoroi Lilia, conf.univ., dr. 

2. Graur Anatol,conf.univ., dr. 

3. Bădicu Galina, conf.univ.,dr. 

5.  Munteanu Rodica 

Nicolae 

rodica.munteanu@

mail.ru 

învățământ cu 

frecvență redusă 

522.02. Contabilitate; audit; 

analiză economică  

Perfecţionarea contabilităţii 

manageriale in industria 

uşoară 

conf.univ., dr., Ludmila 

Grabarovschi 

6.  Ciobanu Radu 

Gherasim 

rd.ciobanu@gmail

.com 

învățământ cu 

frecvență redusă 

522.02. Contabilitate; audit; 

analiză economică  

Organizarea și 

funcționalitatea 

contabilității în Republica 

Moldova conform normelor 

europene și internaționale 

conf.univ., dr., Grigoroi Lilia 

1. Țurcanu Viorel, prof.univ., 

dr.,hab. 

2. Mihaila Svetlana, conf.univ., dr. 

3. Lazari Liliana, conf.univ.,dr. 

 

Pentru anul de studii 2018-2019 au fost înmatriculați la Școala Doctorală la specialitatea 

522.02 Contabilitate; audit; analiză economică 5 studenți în cotutelă cu Universitatea Ștefan cel Mare 

din Suceava. 

Tabel 46. Studenții doctoranzi înmatriculația în baza Acordului de Cotutela (din 

România) 

  

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele,  

Specialitatea, 

tema tezei de doctorat 

Catedra, 

conducătorul ştiinţific 

1. Topchina 

Mihaela 

522.02. Contabilitate; audit; analiză 

economică 

Raportarea financiară a companiilor de 

asigurări ca urmare a aplicării regimului 

SOCYENCY II 

Grigoroi Lilia, conf.univ.,dr. 

Hlaciuc Elena, prof.univ.,dr. 

1.Lazari L., dr., conf.univ. 

2.Mihaila S., dr., conf.univ. 

3.Graur A., dr., conf.univ. 

2. Surdu 

Sinziana 

522.02. Contabilitate; audit; analiză 

economică 

Analiza efectelor tranzitorii asupra 

situațiilor financiare ale instituțiilor publice 

din România de la contabilitatea de casă la 

contabilitatea de angajamente 

Lazari Liliana, conf.univ.,dr.  

Hlaciuc Elena, prof.univ.,dr. 

1.Grigoroi L., dr., conf.univ. 

2.Mihaila S., dr., conf.univ. 

3.Graur A., dr., conf.univ. 

3. Jieri Nicolai 522.02. Contabilitate; audit; analiză 

economică 

Influiențele veniturilor din contractele cu 

clienti asupra situațiilor financiare ale 

societăților cotate 

Mihaila Svetlana, conf.univ.,dr.  

Grosu Veronica, prof.univ.,dr. 

1.Grigoroi L., dr., conf.univ. 

2.Lazari L., dr., conf.univ. 

3.Graur A., dr., conf.univ. 

4. Zlati 

Monica 

522.02. Contabilitate; audit; analiză 

economică 
Mihaila Svetlana, conf.univ.,dr.  

Grosu Veronica, prof.univ.,dr. 

mailto:rotaru.daria.94@gmail.com
mailto:rotaru.daria.94@gmail.com
mailto:rodica.munteanu@mail.ru
mailto:rodica.munteanu@mail.ru
mailto:rd.ciobanu@gmail.com
mailto:rd.ciobanu@gmail.com
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Analiza și evaluarea pachetului de politici 

contabile prin metode și proceduri statistice 

1.Grigoroi L., dr., conf.univ. 

2.Lazari L., dr., conf.univ. 

3.Graur A., dr., conf.univ. 

5. Nucă 

Dimitrița 

522.02. Contabilitate; audit; analiză 

economică 

Identificarea unui model de raportare a 

rezultatului activității de cercetare-

dezvoltare-informare 

Graur Anatol, conf.univ.,dr.  

Grosu Veronica, prof.univ.,dr. 

1.Grigoroi L., dr., conf.univ. 

2.Lazari L., dr., conf.univ. 

3.Mihaila S., dr., conf.univ. 

 Programe/proiecte de cercetare obținute în competiție națională:  

 proiectul 17/22.10.18F „Contabilitatea și educația contabilă în societatea digitală ” 

Conferința Științifică Internațională, Director proiect: Grigoroi Lilia. Membrii proiectului: 

Grigoroi Lilia, Lazari Liliana, Bajan Maia, Mihaila Svetlana, Hlaciuc Elena, Grosu 

Veronica, Condrațchi Liliana, Masko Ludmila, Kuzina Ruslana, etc. 

 proiectul 02/22.10.18F “Analiza stabilității financiare în sectorul corporativ”, Monografia, 

Director de proiect: Muntean Neli. 

 Teme de cercetare de inițiativă ale departamentului ,,Contabilitate, Audit şi Analiză 

economică” :  

 finalizate în 2018: 

 „Oportunităţi şi provocări pentru raportarea financiară şi managerială în procesul integrării 

europene”: Conducător – Lazari Liliana, dr., conf.univ.; Executanţi - titularii departamentului; 

 „Modernizarea contabilității în contextul integrării economice europene”: Conducător – Graur 

Anatol, dr., conf.univ.; Executanţi – titularii departamentului. 

 „Racordarea activității de audit la bunele practici internaționale”: Conducător – Iachimovschi 

Anatolie, dr., conf.univ.; Executanţi – titularii departamentului. 

 inițiate în 2019: 

 „Dezvoltarea contabilității și raportării financiare în contextul integrării europene a 

Republicii Moldova”: Conducător – Graur Anatol, dr., conf.univ.; Executanţi – titularii 

departamentului. 

 „Armonizarea activităţii de audit la normele europene”: Conducător – Iachimovschi Anatolie, 

dr., conf.univ.; Executanţi – titularii departamentului.  

 Publicaţii la nivel internaţional:  

 Articole publicate în reviste cotate ISI – 2; 

 Articole în alte reviste ştiinţifice editate în străinătate – 7; 

 Articole în culegeri editate în străinătate – 2; 

 Lucrări publicate în străinătate, în volumele unor conferinţe internaţionale – 14; 

 Citări ale publicaţiilor în lucrări ştiinţifice străine – 5. 

 Publicaţii la nivel naţional 

 Articole publicate în reviste de categoria B – 4;   

 Lucrări publicate în ţară, în volumele unor conferinţe internaţionale – 54; 

 Lucrări publicate în volumele unor conferinţe naţionale – 1. 

 Brevete obţinute în ţară – 2. 
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 Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale (seminare ştiinţifico-

practice, congrese, workshopuri) organizate în străinătate – 4 conferințe, 6 persoane: 

 Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale organizate în ţară - 6 

conferințe, 21 persoane;  

 Prezentări în plen la conferinţe internaţionale organizate în străinătate – 1 conferință, 1 

persoana; 

 Prezentări în plen la conferinţe internaţionale organizate în ţară – 5 conferințe, 4 persoane.  

Pe parcursul anului de studii 2018-2019 cadrele didactice au implicat activ studenţii în activitatea 

Cercurilor ştiinţifice studenţeşti: 

 „Contabilitate” – condus de Caraman S. și Cușmăunsă R. – pentru studenții cu instruire în 

limba română; 

 „Contabilitate” – condus de Dragomir N. – pentru specialitatea Contabilitate cu instruire în 

limba rusă; 

 ,,Analiza economico-financiară a entităților” – condus de Muntean N. 

Alte activități organizate pentru studenți și profesori: 

Tabel 47. Activități organizate pentru studenți și profesori, facultatea Contabilitate 

26.09.2018 

Workshop „Importanța implicării 

în activitatea științifică a 

studenților” 

Cercul Studențesc 

„Contabilitate”, 

Valentin Toderașcu, 

Ernst&Young 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

27.09.2018-

28.09.2018 

Secțiunea de Contabilitate la  

Conferința Științifică Internațională 

„Competitivitate și inovare în 

economia cunoașterii” 

ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

15.03.2019 

Conferința Științifică Internațională 

„Provocările contabilității în 

viziunea tinerilor cercetători” 

Facultatea Contabilitate 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

04.04.2019-

05.04.2019 

Conferința Științifică Internațională 

„Contabilitatea și educația 

contabilă” 

Facultatea Contabilitate 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

19.04.2019-

20.04.2019 

Teleconferința Internațională a 

tinerilor cercetători „Crearea 

Societății Conștiinței” 

Facultatea Tehnologii 

Informaționale și 

Statistică Economică 

Anul I 

15.05.2019 

Conferința „Cadrul normativ în 

domeniul familiei prin prisma 

reglementărilor naționale și 

internaționale” 

Facultatea Economie 

Generală și Drept 
Anul II 

Participarea cadrelor didactice a Facultății REI la „Atelierele de lucru și seminarele practice din cadrul 

săptămânii de informare INFOWEEK – H2020/2019, ediția a V-a, eveniment organizat de ASEM în 

parteneriat cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), 11-15 martie 2019. (Crudu 

Rodica, Vasilachi Serghei, Chiosea Angela, Apachița Svetlana, Diaconu Luminița, Hîrbu Stella, 

Hioară Natalia, Pîrlog Angela) 
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 Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovații pentru 

competitivitate”; 

Pe parcursul anului universitar Facultatea REIa desfășurat mai multe activități în domeniul consolidării 

cunoștințelor în domeniul “Inovații pentru competitivitate”:   

- 8 noiembrie 2018 – Masa Rotundă "Tinerii - sursa de creativitate și inovații in Europa", în care 

mai multi tineri au prezentat rezultatele cercetării lor, organizatori : CRUDU Rodica, POPA 

Marina, facultatea REI 

- 23-25 Ianurie 2019, Școala de Iarnă “Managementul Inovațional al UE”, în cadrul căreia cca 25 

tineri au fost instruiți în domeniul managementului inovațiilor și protecției proprietății intelectuale. 

Organizator: CRUDU Rodica, decan Facultatea REI, ASEM 

- 29 ianuarie – 1 februarie, Școala de Iarnă “Inovații, Creativitate și Antreprenoriat” , în cadrul 

căreia cca 23 tineri au fost instruiți în domeniul inovațiilor, rolului proprietății intelectuale in 

dezvoltarea unei afaceri, identificarea ideilor de afaceri si materializarea intr-un model de afacei, 

etc. Organizator: CRUDU Rodica, decan Facultatea REI, ASEM 

 

9.3.Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova 

Pentru realizarea obiectivelor propuse în Foaia de parcurs pentru ameliorarea competivității 

Republicii Moldova conducerea facultății Contabilitate ASEM respectă politicile și strategiile ASEM 

în domeniul managementului calității: Conceptul sistemului de asigurare a calităţii studiilor în ASEM; 

Declarația rectorului privind politica ASEM în domeniul calității; Manualul Sistemului de 

Management al Calităţii. Astfel, departamentele din cadrul facultății elaborează și aprobă anual 

obiectivele în domeniul calității, reieșind din obiectivele facultății și ASEM. La finele fiecărui an de 

studii se analizează și se raportează în cadrul ședinței departamentelor și a Consiliului facultății 

realizarea obiectivelor.  

Pentru facilitarea recunoaşterii studiilor şi calificărilor şi eliminarea barierelor din calea mobilităţii 

academice şi profesionale conducerea facultății și a departamentelor monitorizează anual și mențin 

acreditarea programului de studii „Contabilitate” cu standardele ACCA, un organism profrsional 

mondial.  

De asemenea a fost deschis și implement un program comun de studii cu Universitatea Ștefan cel 

Mare din Suceava.  

S-a încheiat accord de cotutelă internațională în elaborarea tezelor de doctorat, cu Universitatea 

Ștefan cel Mare din Suceava.   
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Tabelul 48. Alte activități organizate la facultatea Contabilitate 

17.09.2018-

20.09.2018 

Lecție publică „Aspecte actuale 

privind impozitarea – cazul 

Germaniei” 

Facultatea Contabilitate 

PRAISSER М., doctor, 

prof. univ. 

Leuphana University of 

Luneburg, Germania 

Anul II, 

Anul III 

Până 

25.03.2019 

Bursa ACCA 

Câștigători 10 studenți de la anul 

III de studii 

Accelerate, 

ACCA  
Anul III 

03.04.2019 Lecție Publică „IAS 2 Stocuri” 

Facultatea Contabilitate 

MATEȘ Dorel, dr., prof. 

univ., Universitatea de 

Vest din Timișoara, 

România 

Anul I, 

Anul II 

04.04.2019 

Lecție Publică „IAS 37 

Provizioane, datorii și active 

contingente” 

Facultatea Contabilitate 

GROSU Veronica dr., 

prof. univ., 

 Universitatea Ștefan cel 

Mare din Suceava, 

România 

Anul II 

04.04.2019 

Lecție Publică „Conformitatea 

sistemului contabil din România cu 

Directivele europene și 

referențialul IFRS” 

Facultatea Contabilitate 

SOCOLIUC Marian dr., 

conf. univ.,  

Universitatea Ștefan cel 

Mare din Suceava, 

România 

Anul I 

 

05.04.2019 

Lecție Publică „Utilizarea meta 

datelor în cercetarea științifică, 

forme modern de prelucrare și 

gestionare a bazelor de date BIBTE 

prin programul Mendeley” 

Facultatea Contabilitate 

ZLATI Monica 

Lauradr., conf. univ., 

Universitatea Dunărea 

de Jos din Galați, 

România 

Studenții 

Ciclului III 

de studii, 

Doctorat 

 

9.4.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. 
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 Având în vedere că scopul strategiei este dezvoltarea infrastructurii de suport pentru 

activitatea inovaţională şi asigurarea condiţiilor pentru edificarea unei economii bazate pe cunoaştere, 

facultatea Contabilitate ASEM își concentrează forțele în asigurarea instruirii studenților pentru 

fortificarea competenţelor în domeniul politicilor inovaţionale, în asigurarea transparenţei comunicării 

şi consultării publice; consolidarea conexiunilor de inovare între companii, sectorul educaţional şi 

cercetare.  

Tabelul 49. Întâlniri organizate pentrui studenți la facultatea Contabilitate 

08.11.2018 
Masă rotundă „Tinerii – sursă de 

creativitate și inovație în Europa” 

ASEM 

Jean Monnet 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

17.09.2018-

20.09.2018 

Stagiu și inițiere de proiecte 

comune 

Facultatea Contabilitate 

HLADYSH Katsiaryna, 

Leuphana University of 

Luneburg, Germania 

Anul II, 

Anul III 

19.09.2018 

„Și eu sunt Erasmus+” – campanie 

de informare privind oportunitățile 

Erasmus+ 

USM,  

Oficiului Național 

Erasmus+ în Moldova 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

 

Membrii Departamentului „Contabilitate, audit și analiză economică”  sunt implicați în 

activitățile instituțiilor publice, astfel având loc o conexiune  între companii, sectorul educaţional şi 

cercetare: 

Tabelul 50. Implicări ale membrilor facultății Contabilitate în activități extracurriculare 

Nr. Instituția publică Nume, prenume 

Cadru didactic ASEM 

1.  Consiliul Consultativ pe lingă Ministerul 

Finanțelor 

Grabarovschi L., Nederița A., 

Țiriulnicoa N., Țurcanu V. 

2.  Consiliul de supraveghere a activității de audit 

pe lîngă Ministerul Finanțelor 

Iachimovschi A. 

3.  Comisia de certificare a auditorilor pe lîngă 

Ministerul Finanțelor 

Lazari L., Cumăunsă R. 

4.  Consiliul consultativ pe lîngă Curtea de Conturi Dima M., 

Iachimovschi A. 

5.  Comisia de experți în economie ANACEC Nederiță A. 

6.  Membru al Consiliului Economic pe linga 

Presedintele RM 

Cechina E. 

 

 La fel, membrii Departamentului sânt implicaţi în formarea profesională în diferite centre de 

instruire în calitate de lectori la predarea disciplinelor de contabilitate, audit analiză economică: 

Nederiță A., Grabarovschi L., Dima M., Ţiriulnicova N., Paladi V., Gavriliuc L., Cauș L., Cumăunsă 
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R., Gherasimov M., Ţurcan L., Bordeianu O., Caraman S., Postolachi B., Bugan C., Harea R., 

Muntean N., Cechina E. 

În anul de studii 2018-2019 au avut loc întîlniri ale studenților cu reprezentanții mediului de 

afaceri și organismelor profesionale, după cum urmează: 

Tabelul 51. Întîlniri ale studenților cu reprezentanții mediului de afaceri și organismelor 

profesionale 

Nr.  Tematica 

întîlnirii/evenimentului 

Data Invitați  Studenți 

implicați 

1.  Importanța implicării în 

activitatea științifică 

26.09.2018 Valentin Toderașcu, 

Ernst&Yang 

Studenții 

facultății 

Contabilitate 

2.  Masa rotundă Rolul 

Contabilității în bunul mers al 

ascensiunii profesionale 

11.10.2018 Georgeta Covaliov-

Rusu, Președinte 

ACAP 

Cercul Științific 

studențesc 

Contabilitate 

3.  Excursie la entitatea ÎM EFES 

VITANTA Moldova 

BREWERY SA 

20.11.2018 Artur Vîrtosu, 

Director financiar  

Cercul Științific 

studențesc AEF 

4.  Concurs studențesc în cadrul 

Cercului Studențesc AEF 

10.12.2018 Artur Vîrtosu, 

Director financiar 

Serghei Bazic, 

Director resurse 

umane 

 ÎM EFES VITANTA 

Moldova BREWERY 

SA 

Radu Josan, 

administrator SA 

Combinatul auto nr.4, 

Herța Verinica, ex 

director SA Apa-canal 

Chișinău 

Cercul Științific 

studențesc AEF 

5.  Webinar de dezvoltare 

profesională pentru studenți cu 

un membru ACCA 

04.06.2019 Vitalie Corniciuc, 

Victoriabank 

Studenții 

facultății 

Contabilitate 

6.  Concurs dedicat Zilei Europei 16.05.2019 Viorica Rumleanschi 

VIOSER SRL 

Studenții 

cercului 

Contabilitate 

 

9.5. Planul sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020. 

 

În cadrul unor ședințe organizate pe parcursul anului universitar 2018-2019, studenții facultății 

BAA de la toți anii de studii au fost informați despre actele de corupţie: coruperea activă; coruperea 

pasivă; traficul de influenta; luarea de mită; darea de mită. În cadrul ședințelor au fost expuse măsurile 

de prevenire şi combatere a corupției. 
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În perioada 1- 10 septembrie 2018, 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 2019.  

Subiectele legate de prevenirea și combaterea corupției au fost discutate în cadrul ședințelor 

departamentului, Consiliului facultății BAA și a a Senatului ASEM. Astfel la ședința Senatului din 24 

aprilie 2019 decanul FBAA Solcan Angela a prezentat raportul ”Promovarea integrității academice și 

dezvoltarea culturii organizaționale a ASEM. Integritatea academică prin prisma percepțiilor 

studenților și angajaților ASEM”.   

În urma  discuțiilor s-au propus mai multe măsuri de îmbunătățire, printre care:  

- Organizarea de întâlniri anuale la nivelul universității pentru promovarea integrității și 

schimbului de bune practice.  

- Organizarea seminarelor de informare a studenților anului I privind Codul de etică universitară.  

- Includerea pentru studenții anului I (ciclul licență) în curriculum cursului ”Arta comunicării și 

etica profesională” a unei teme privind Etica şi integritatea academică care ar dezvolta 

competențe privind: modul de redactare a lucrărilor științifice și citare, metode de cercetare, 

etică în cercetare, integritate universitară. 

Profesorii și studenții de la facultatea BAA au participat la conferința de lansare a cursului 

universitar „Anticorupție și buna guvernare” din 24 aprilie 2019, organizat de ASEM, în parteneriat cu 

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Centrul Național Anticorupție. 

Cursul universitar „Anticorupție și buna guvernare” își propune să crească nivelul de informare, 

conștientizare a studenților, jurnaliștilor și liderilor de opinie cu privire la riscurile corupției și măsurile 

de diminuare ale acestora în toate sectoarele economice. Acesta va cuprinde opt module de predare 

care vor acoperi instrumentele publice, 

sectorul privat și instrumentele de 

responsabilizare a cetățenilor, care vor fi 

predate de profesori ai ASEM, practicieni, 

anchetatori și procurori ai Centrului 

Național Anticorupție și economiști ai 

Centrului Analitic Independent Expert-Grup. 

Cursul va deveni parte a curriculei 

universitare a ASEM, în calitate de curs 

opțional, din toamna anului 2019. 

Planul sectorial anticorupție in domeniul educației pentru anii 2018 - 2020, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.816/2018  prin discuții tematice cu șefii de grupă în cadrul ședințelor de 

starostat, organizate lunar de echipa managerială a facultății. Printre principalele subiecte discutate 
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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 125-A din 

29.05.2019 cu privire la interzicerea colectării mijloacelor băneşti în scopul organizării examenelor de 

absolvire, sesiunea 2019.  

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. 

De asemenea, pentru realizare acestei strategii pentru studenții ASEM a fost introdus cursul la 

libera alegere „Anticorupție și buna guvernare”. Despre scopul și obiectivele acestei discipline, 

membrii CNA au venit la ASEM cu o prezentare pentru studenți pe 24.04.2019 . 

9.6.Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020” 

 

În cadrul Departamentului „Comerț, turism și alimentație publică” pe parcursului anului universitar 

au fost realizate mai multe activități printre care: 27 septembrie - masă rotundă dedicată 

Sărbătoririi  Zilei Mondiale a Turismului.  

La masa rotundă au fost prezenți au fost prezenți cadre didactice ale Departamentului Comerț, 

turism și alimentație publică și studenții facultății Business și administrarea afacerilor. 

Ziua mondială a turismului a fost sărbătorită prima oară în întreaga lume în 1980. UNWTO a dorit 

ca prin organizarea diferitelor evenimente cu acest prilej să atragă atenția opiniei publice asupra 

importanței de ordin social, cultural, politic şi economic a turismului. 

Reprezentanții UNWTO stabilesc o temă anuală de dezbatere şi o țară gazdă în fiecare an, 

punând astfel în prim-plan probleme de actualitate.  

Tema propusă pentru 2018 este "Turismul şi transformarea digitală", iar orașul şi țară gazdă 

sunt Budapesta şi Ungaria.  

Progresele digitale transformă modul de conectare şi de informare, transformându-ne 

comportamentul şi încurajând inovația şi strategiile de creștere durabilă şi responsabilă. Trebuie să 

înțelegem mai bine impactul economic, social şi de mediu al tehnologiei şi inovării în turism, în 

conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite. 

 
 

10 iunie 2019 – Ateliere gastronomice (masterclass) 
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Pe data de 10 iunie 2019, cadrele didactice ale departamentului „Comerț, turism și alimentație 

publică” și studenții specialității „Tehnologia și managementul alimentației publice” au participat la 

două ateliere gastronomice (masterclass): 

1. Un masterclass de servire a vinurilor , prezentat de somelierul francez Brigitte Leloup și 

2. Un masterclass gastronomic în laboratorul gastronomic al ASEM, cu mastercheful francez 

Alain Leloup. 

Evenimentele au fost organizate în cadrul Proiectului de Competitivitate din Moldova în 

parteneriat cu Oficiul Național al Viei și Vinului. 

 
 

 

9.7.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 experiența 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 

împărtășit experiența acumulată, au prezentat succesele obținute şi greșelile făcute.  

Facultatea de Business și Administrarea Afacerilor și Departamentul de Management a 

organizat evenimentul de multiplicare și atelierul de lucru ”Bunele practici în educația antreprenorială” 

la data de 20 martie 2019. Evenimentul a fost realizat în cadrul Proiectului Erasmus + ”ReSTART - 

Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers   to enhance the modernization of 

higher education in Moldova”. 

Atelierul de lucru a realizat un larg schimb de bune practici privind educația antreprenorială și 

oportunitățile oferite tinerilor pentru ca cunoștințelor și competențele lor antreprenoriale să fie aplicate 

în crearea și dezvoltarea unor afaceri sustenabile. 

Întreprinderile mici si mijlocii au un rol important în dezvoltarea economică a oricărei țări. 

Programele de studii din cadrul facultății oferă cunoștințele necesare pentru lansarea propriei afaceri în 

domeniul informaticii. Astfel 4 absolvenții a facultății TISE din anul curent au lansat deja propriile 

afaceri în domeniul tehnologiilor informaționale.  

În cadrul concursului ”Cea mai bună business soluție”, lansat de incubatorul de afaceri IT4BA și 

departamentul Informatică și Managementul Informației, un grup de liceeni din orașul Edineți au 
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prezentat ideea unei afaceri „Bite.me”, ce este un serviciu de producere și livrare zilnică a meniurilor 

personalizate. 

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.  

O direcţie prioritară a acestei Strategii este dezvoltarea capitalului uman prin promovarea 

competenţelor şi culturii antreprenoriale. 

În prezent, educaţia antreprenorială este parte componentă a cursurilor opţionale de profil 

economic care se conţin în Curriculumul Naţional ca ore obligatorii 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 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.  

 

9.8.Strategia Națională în domeniul protecției consumatorilor pentru perioada 2013-2020 

 

Întrucât globalizarea comerțului impune schimbarea abordărilor privind supravegherea pieţei şi 

protecția consumatorilor iar consumatorul joacă un rol vital în economia oricărui stat care influențează 

dezvoltarea economică a statului prin încurajarea concurenței şi a inovației în cadrul mediului de 

afaceri în cadrul FBAA au fost analizate și propuse studenților aspecte legate de drepturile acestora, 

ceea ce privește 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 menținerea unui cadru normativ şi instituțional care va face ca 

antreprenorul şi consumatorul să fie conștienți de drepturile şi obligațiile lor. 

http://irek.ase.md/
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Olesea Plotnic, dr. hab., conf. univ., este coordonator al proiectului EU4CONS din cadrul 

ERASMUS+ și membru în cadrul proiectului COST EU (Cooperare Europeană in Știință și Inovare). 

Responsabilă de realizarea proiectului UE Jean Monnet referitor la “EU policies for protection of 

consumer economic interests” (perioada de derulare: 2018-2022), ea a fost responsabilă de 

organizarea următoarelor activități: 

- 15 octombrie 2018 - Masă rotundă dedicată Comerțului Electronic cu participarea mediului de 

afaceri și mediului academic, organizat de proiectul EU4CONS 

- 15 martie 2019 – Masă rotundă dedicată Zilei Mondiale a Consumatorilor în cadrul 

Departamentului de Drept în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherii Pieței, 

cu participarea invitatului din Franţa, prof. Gilles PAISANT 

- 01 martie 2019 – 1 mai  2019 - Ciclu de instruire a judecătorilor Judecătoriei Chișinău, sector 

Centru, pe tematica Dreptului protecției consumatorilor. 

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 

departamentului 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 2018-2019, 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 învățământ superior şi apoi, în baza unui curriculum mai complexe, la 

nivel de master, la disciplina Protecţia consumatorilor. 

Au fost organizate: 

Lecție publică cu tema „Provocările globale actuale în comerțul internațional, finanțe și 

producția industrială". Evenimentul a fost organizat de Facultatea Finanțe, în colaborare cu Institutul 

Național de Cercetări Economice al AȘM. 10 octombrie 2018 

Lecție publică „Asigurări de răspundre civilă auto”, 5 noiembrie 2018; lectia a fost prezentată 

de Lupușor Alexandru, director Moldasig Oficiul Centru 

Teodor Ungureanu, Vicepreședinte Compania de Asigurări Moldcargo, cu tema „Asigurări agricole”, 

gr.FB 161-164   
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9.9.Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020” 

În anul universitar 2018-2019, profesorii facultății BAA au dezvoltat cca. 59 de cursuri în format 

electronic, printre care 23 de cursuri active, folosind Sistemul informatic CMS/VLE MOODLE. 

Studenții beneficiază de materiale metodice la cursul on-line și sunt pot atât să-si evalueze singuri 

cunoștințele, cât și  să fie  evaluați on-line, în special în cazul testelor. 

Profesorii au participat la cursuri privind folosirea TIC în procesul de instruire, inclusiv utilizare 

Tablelor Smart. 

În 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 trainingul unde au fost familiarizați cu noile metode de predare cu 

folosirea instrumentelor TIC. 

Incubatorul inovațional IT4BA în colaborare cu departamentul IMI a lansat concursul ”Cea mai 

bună business soluție” în domeniul dezvoltării Economiei Digitale. Scopul concursului este de a 

identifica persoanele cu abilități antreprenoriale în domeniul IT care pot fi implicate in activitățile 

incubatorului IT4BA, identificarea soluțiilor de afaceri, elaborarea modelelor de business și 

implementarea acestora. La concurs au fost invitați studenții, masteranzii, tineri specialiști interesați de 

dezvoltarea TI în domeniul economiei digitale. 

În cadrul seminarului metodico-științific a fost prezentată și discutată teza de doctor în 

informatică „Direcții și metode de dezvoltare și optimizare a rețelelor de comunicații electronice” a 

dlui Varanița Grigore, conducător științific prof univ. dr. hab. Ilie Costaș. 

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. 
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 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 lângă 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; infracţiunile în sistemele informatice; 

reglementarea comerţului electronic în Republica Moldova etc. 

ASEM a realizat progrese importante în implementarea tehnologiilor societăţii informaţionale. Or, 

eforturile ASEM sunt orientate spre crearea condiţiilor pentru dezvoltarea societăţii informaţionale, 

concentrând 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.  

Referitor la infrastructură și acces, decanatul și catedrele facultății dispun de echipamentele 

necesare, care sunt permanent monitorizate și înnoite. Sunt dezvoltate aplicații (soft-uri) specifice 

lucrului decanatului, studenții își pot verifica on-line reușita academică, orarul, oferta educațională, 

curriculumul 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 beneficiază online 

de serviciile bibliotecii. 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, cât și profesorilor. În acest context au fost organizate cursuri de perfecționare „Aplicarea 

tehnologiilor informaționalede comunicare în instruire. Sistemul MOODLE” la care au participat 

cadrele din cadrul facultății. Deasemenea au fost dezvoltate mai multe cursuri în format electronic și 

plaste în sistemul MOODLE. Tot în acest an de studii, la 15 martie 2019, au fost organizate Conferințe 

Științifice Internaționale Studențești utilizând soft-ul VideoConferințe, după cum urmează: ASEM, 
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Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România și Universitatea din Poloțk Republica Belarus. La 

conferințe au fost prezentate comunicările științifice ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor din 

fiecare țară participantă. Comuncările participanților se publică într-un volum de culegeri științifice ale 

studenților. Sub influența acestui aspect a fost organizată și Conferința Științifică Internațională din 04-

05.04.2019 „Contabilitatea și educația contabilă în societatea digitală”. 

 

9.10. Politica națională de Sănătate a Republicii Moldova  2007-2021 

 Un rol important în promovarea modului sănătos de viață, practicarea culturii fizice 

şi sportului îi revine Departamentului 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 2018-2019 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. 

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, 
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dreptul la protecţia sănătăţii este cerinţa fără de care nu poate exista fiinţa umană, respectiv, condiţia 

existenţa speciei umane în general.  

 Includerea disciplinei „Dreptul sănătăţii” în planul de studii pentru programul de masterat „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 2018, 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.  

În realizarea acestei politici se promovează un mod de viață sănătos în rândul studenților. Or, 

Studenții facultății „Contabilitate” au participat activ în cadrul concursului Campionatului ASEM 

organizat de departamentul de Educație Fizică și Sport și Campionatul Național Universitar 2018-

2019,  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. 

Tabelul 52. Activități sportive 

 

Octombrie 

2018 

Chișinău – Maraton pentru 

studenții ISÎ 

Comitetul Olimpic și 

Sportiv din Moldova 

Departamentul Educație 

fizică și sport 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

2018 
Campionatul Republicii Moldova, 

Rugby masculin 

ASEM, 

Departamentul Educație 

fizică și sport 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

2018 
Campionatul consacrat Zilei USM,  

Tenis de masă masculin 

ASEM, 

Departamentul Educație 

fizică și sport 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

 

9.11. Programul național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020 

 

În cadrul unor ședințe organizate pe parcursul anului universitar 2018-2019 studenții facultății 

BAA au fost informați despre consecințele consumului de alcool. 
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Lecție cu titlu informativ organizată cu grupa FB 163 de către curatorul grupei Berghe Nadejda în 

data de 24.04.2019. S-a discutat despre Programul național privind controlul alcoolului pe anii 2012-

2020 și alte aspecte ce țin de acest subiect 

9.12. Programul național în domeniul nutriției și alimentației pentru anii 2014-2020 

 

În cadrul FBAA, departamentul Comerţ, Turism şi Alimentație Publică, specialitatea: Tehnologia 

Produselor Alimentaţiei Publice, disciplina: Alimentația curativă și de profilaxie, Gastronomii 

internaţionale, grupele TAP- 151 şi 141 s-a discutat: Utilizarea produselor funcționale la fabricarea 

unor articolelor de patiserie. 

Una dintre tendințele actuale ale societății este de a implementa în viața de zi cu zi un mod de viață 

sănătos, ceea presupune în primul rând consumul de produse alimentare care aduc beneficii 

organismului uman. Populația devine tot mai conștientă de influenta pe care o are alimentația asupra 

stării de sănătate și este selectivă atunci când decide ce să mănânce. 

În aceste circumstanțe, specialiștii din industria alimentară sunt puși în fața a noi provocări. Ei nu 

au doar misiunea de a aduce pe piață produse noi, dar trebuie să țină cont de faptul ca acestea să 

influențeze pozitiv asupra organismului. Unul dintre alimentele care este puțin cunoscut în rândul 

consumatorilor, este topinamburul și șrotul din miez de nuci.  

Îmbogățirea produselor de patiserie cu ingrediente funcționale este importantă atât pentru 

consumatori, cât și pentru industria alimentară. Astfel, subiectul dat trebuie studiat, din motiv că 

adaosul făinii de topinambur și șrot are influență atât asupra organismului uman, dar și asupra indicilor 

de calitate ale produselor finite. 

De aceea în urma acestei lecțiilor s-a ajuns la concluzia de a continua studiul prin abordarea acestei 

teme pentru teze de licenţă unde se v-a analiza minuțios această problemă. Astfel au fost formulate 

teme de licenţă cu titlul:  

- Elaborarea tehnologiilor de producere a pandișpanului cu utilizarea șrotului de nuci Juglans 

Regia L. 

- Cercetări privind fabricarea unor produse de patiserie cu adaos de făină de topinambur. 

Astfel în cadrul cercetării s-a analizat topinamburul și șrotul din miez de nuci cultivat în Republica 

Moldova, făina obținută din acestea și sortimentul articolelor de patiserie produse cu adaosul în diferite 

concentrații a făinii de topinambur și șrot. Astfel, s-au studiat metodele cele mai optime de obținere a 

făinii de topinambur și șrot și au fost elaborate diferite moduri de valorificare a acesteia. 

Pentru atingerea obiectivelor cercetării s-au folosit metode organoleptice, fizica-chimice, 

microbiologice. Prin intermediul unui chestionar s-a stabilit nivelul de familiarizare al populației cu 

topinamburul și șrot din miez de nuci. S-au studiat din punct de vedere psiho-senzorial făina de 

topinambur și șrot din miez de nuci obținută și produsele de patiserie finite. Baza informațională 

pentru aceasta cercetări o constituie cercetările și articolele în cadrul cărora este studiat topinamburul, 

șrotul de nuci  și făina obținută din aceste produse. Din păcate la momentul actual numărul lor este 

restrâns din motiv că acest subiect a intrat recent în atenția specialiștilor din industria alimentară dar 

care merită de fi studiate. Studiul elaborat a dovedit necesitatea implementării în cursurile studiate la 
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specialitate, sau chiar informarea studenţilor prin broșuri, publicități, întruniri tematice cu scopul 

familiarizării lor asupra alimentației sănătoase. 

Studenții de la programul de studii Tehnologia și Managementul Alimentației Publice, gr. TAP 

161, Sorin Vrabie Și Camelia Lupașco, fiind ghidați de lectorul universitar Tabunscic Olga, au realizat 

un sondaj privind obișnuințele alimentare ale tineretului studios pe un eșantion de 850 de studenţi, în 

cadrul a patru universități din Republica Moldova: ASEM, UTM, USM și USMF.  Rezultatele 

studiului au fost prezentate în ședința plenară a Simpozionului Științific Internațional al Tinerilor 

Cercetători al ASEM  pe 23-24 aprilie, iar în cadrul Știrilor Pro TV - Moldova a  fost realizat un 

reportaj despre studiul dat (Anexa 18), de asemenea rezultatele studiului au fost publicate pe site-ul  

Studentie.md și în Curierul economic ASEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.13.  Programul național de asigurare a egalității 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 funcție de rezultatele la 

învățătură, în activitatea de cercetare, sportivă, culturală etc.   

Masa rotundă „Rolul mediului academic și societății civile în promovarea și integrarea BSG – 

bune practici și provocări”, ASEM, Chișinău, 11 decembrie 2018, organizată de Baurciulu Angela, 

Casian Angela, Petroiia Andrei. La masa rotundă au participat reprezentanții ONG, precum și membrii 

Departamentelor „Finanțe și Asigurări”, „Resurse Umane, Afaceri publice și Comunicare” și 

“Econometrie și Statistică Economică”ASEM, reprezentanții UNWomen. Reprezentanții ONG au 

prezentat rezultatele analizelor de gen efectuate. 

BAURCIULU, A., CASIAN, A., PÂRȚACHI, I., PETROIA, A., SAINSUS, V., VACULOVSCHI, D. 

Bugetare sensibilă la gen: Compendiu pentru studii de licență. Chișinău: ASEM, 2018, pp.100-109. 

ISBN 978-9975-4256-6-7 

BAURCIULU, A., CASIAN, A., PÂRȚACHI, I., PETROIA, A., SAINSUS, V., VACULOVSCHI, D. 

Bugetare sensibilă la gen: Compendiu pentru studii de masterat. Chișinău: ASEM, 2018, pp.84-96. 

ISBN 978-9975-9821-9-1 

https://www.studentie.md/viata-studenteasca/item/855-ce-nu-mananca-studentii-statistici-ingrijoratoare.html
https://www.studentie.md/viata-studenteasca/item/855-ce-nu-mananca-studentii-statistici-ingrijoratoare.html


174 
 

Bugetarea sensibila la gen: Ghid pentru Autoritățile Publice Locale / Anjela Baurciulu, Angela Casian, 

Andrei Petroia; coord.: Andrei Petroia, Elena Spinu; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chisinau: S. 

n., 2018. – p.48-54. ISBN 978-9975-141-88-8 

(https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/pcb.2120600841324050/2120600307990770/?ty

pe=3&theater ) 

 

9.14. 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 2018-2019, legătoria tezelor de licență/, master se efectuează 

doar prin copertare euro cu arc de plastic.  

 

9.15. Programul național strategic în domeniul securității demografice a Republicii 

Moldova (2011-2025) 

 

În cadrul unor ședințe/lecțiilor organizate pe parcursul universitar 2018-2019 studenții facultății 

BAA au fost informați despre procesele profunde de transformare demografică și despre impact lor 

social, economic, politic şi cultural. 

Studenții, la cursul de Antreprenoriat, au discutat referitor la faptul cum factorii demografici 

influențează dezvoltarea antreprenoriatului.  

În cadrul Facultății REI, 4 studenți au elaborat teze de licență pe tematica migrației si rolul 

remitențelor in economia Republicii Moldova, dupa cum urmează:  

1. Simco Liliana Serghei, EMREI 163 "Migraţia forţei de muncă din Republica Moldova. Impactul 

remitenţelor asupra creşterii economice interne". 

2. Starciuc Irina Victor, EMREI 163 " Migraţia forţei de muncă în statele Uniunii Europene: tendinţe, 

efecte şi politici". 

3. Lembas Valeria Valeriu, EMREI 163 "Analiza comparativă a Republicii Moldova și Georgia: 

profilurile migraționale ale țărilor și impactul acestora asupra remitențelor". 

4. Mazur Daniela Anatol , EMREI 151, fr. redusă" Migraţia internaţională şi consecinţele pentru 

educaţie şi pregătire profesională." 

 

https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/pcb.2120600841324050/2120600307990770/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/pcb.2120600841324050/2120600307990770/?type=3&theater
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10. ACTIVITATEA DE CERCETARE-INOVARE 

10.1. Programe/proiecte de cercetare (de nivel instituțional, național, internațional, 

inclusiv proiecte TEMPUS, ERASMUS+ etc.) 

Activitatea de cercetare ştiinţifică de bază executată în cadrul ASEM, în anul universitar 2018 - 

2019, s-a axat pe 8 proiecte finanţate din sursele bugetului de stat şi 28 proiecte de inițiativă. 

Cercetarea ştiinţifică finanţată din sursele bugetului de stat, s-au concentrat pe realizarea următoarelor 

proiecte: 

 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, cifrul proiectului: 15.817.06.30A, directorul de proiect: 

acad. Belostecinic Grigore; 

 Reconfigurarea sistemului financiar din Republica Moldova prin prisma criteriilor de 

eficienţă în contextul Acordului de Asociere între Uniunea Europeană şi Republica 

Moldova, cifrul proiectului: 15.817.06.31A, directorul de proiect: dr. hab. Secrieru Angela; 

 Evaluarea sustenabilității sistemului național de pensii și identificarea soluțiilor de 

reformare în contextul asigurării securității economice și sociale a Republicii Moldova, 

cifrul proiectului: 17.00420.08.18A, directorul de proiect: conf. dr. Oleg Verejan; 

 Evoluţii, tendinţe şi factori de influenţă asupra procesului de CDI în contextul globalizării 

şi creşterii competitivităţii economice (ProB-H2020), cifrul proiectului: 

16.80013.16.06.24/Ro, directorul de proiect: acad. Belostecinic Grigore; 

 Dezvoltarea infrastructurii pentru cercetări interdisciplinare și de frontieră - crearea 

Centrului de Cercetări în științe și Tehnologii Cognitive (RESINFRA), directorul de 

proiect: acad. Belostecinic Grigore; 

 Conferință Științifică Internațională Interdisciplinară « Competitivitatea și inovarea în 

economia circulară, modele de dezvoltare durabilă », cifrul proiectului: 

18.00059.02.21F/MS, directorul de proiect:  conf. dr. Cernavca Mihail; 

 Conferință Internațională Științifico-Practică « Logistica și Suplly Chain Manage-ment: 

realități și perspective de dezvoltare în Republica Moldova », cifrul proiectului: 

18.00059.06.07F/MS, directorul de proiect: acad. Belostecinic Grigore; 

 Conferință Științifică Internațională « Contabilitatea și Auditul în condițiile globa-lizării: 

realizări și perspective de dezvoltare », cifrul proiectului:  18.00059.06.22F/MS, directorul 

de proiect: conf. dr.  Lazari Liliana. 

 

Pe parcursul anului 2018, ASEM a asigurat coordonarea cercetărilor economice din cadrul 

Programului de Stat « Securitatea economică în contextul integrării regionale și europene a Republicii 

Moldova».  În calitate de coordonator ştiinţific al Programului de Stat academicianul Grigore Belostecinic 

a coordonat cu succes cercetările aplicative din cadrul a 5 proiecte de cercetare efectuate de cadrele 

ştiinţifice şi universitare de la ASEM, Institutul Național de Cercetări Economice al AŞM.  

Colectivele de cercetare create în jurul directorilor de proiectele finanțate din sursele bugetului de 

stat și a celor de inițiativă (fără finanțare), s-au constituit după necesitățile directorilor de proiecte. 
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Colectivele formate s-au dimensionat după specificul proiectelor și în concordanță cu resursele financiare 

care au fost disponibile.  

 

Proiectele internaționale în derulare în anul universitar 2018-2019 sunt prezentate în tabelul 53. 
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Tabelul 53.  Proiecte internaționale în derulare  anul 2018-2019 

 

Nr. 

d/o 

Numărul de 

referinţă 
Titlul proiectului / Acronimul Obiective stabilite Perioada de 

implementare 

1) 597912-EPP-1-

2018-1-MD-

EPPKA2-

CBHE-SP 

Strengthening Research management and 

Open Science capacities of HEIs Moldova 

and Armenia -MINERVA 

 

“Consolidarea capacităților de gestionare a 

cercetării și a științei deschise ale instituțiilor 

de învățământ superior din Republica 

Moldova și Armenia -MINERVA” 

 

Proiectul MINERVA se referă la întâmpinarea 

cuprinzătoare a provocărilor pe care le întâlnesc 

partenerii MD & AM în domeniul Științei Deschise, 

consolidarea capacităților de cercetare și performanța 

științifică oferind soluții naționale, instituționale și 

individuale. Proiectul își propune să sporească 

eficiența, calitatea și excelența capacităților 

universității din Moldova și din Armenia în domeniul 

cercetării și al capacităților de cercetare științifică, 

ținând cont de nevoile actuale și viitoare ale mediului 

socio-economic ale ambelor țări și de cele mai bune 

practici ale Uniunii Europene. 

 

2019-2022 

2) 597889-EPP-1-

2018-1- 

MD-EPPKA2-

CBHE-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) 

2018-2021 



178 
 

Sporirea capacităților instituționale ale universității în 

Republica Moldova pentru implementarea eficientă și 

eficientă a reformei învățării la nivel național până în 

octombrie 2021. 

3) 585784-EPP-1-

2017-1-AT-

EPPKA2-

CBHE-JP 

Reforming Master Programmes in 

Finance in Armenia and Moldova” 

(REFINE) 

 

Reformarea Programelor de Master in 

Finanțe in Armenia si Moldova 

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. 

 

2017-2020 

4) 585620-EPP-1-

2017-1- EL-

EPPKA2-

CBHE-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 

 

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-up-

urilor 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) 

2017-2020 
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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. 

 

 

5) 585353-EPP-1-

2017-1-RO-

EPPKA2-

CBHE-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 

Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a 

extinde beneficiile și a spori impactul curriculumului 

antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-

didactice 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 

6) 599823-EPP-1-

2018-1-

MDEPPJMO-

CHAIR 

Jean Monnet Chair „EU policies for 

protection of the consumer economic 

interests” 

 

Catedra Jean Monnet „Politicile UE pentru 

protecția intereselor economice ale 

consumatorilor” 

 

Proiectul EU4CONS își propune să contribuie la 

protejarea sănătății, siguranței și intereselor economice 

ale cetățenilor europeni, astfel încât programul 

intenționează să integreze interesele consumatorilor în 

toate politicile comunitare și pune un accent deosebit pe 

protecția consumatorilor 

Obiective: 1) Îmbogățirea curriculei universitare 

existente în domeniul integrării europene și a 

politicilor UE de protecție a consumatorilori; 2) 

Creșterea cunoștințelor grupurilor țintă în domeniul 

legislației UE privind protecția intereselor economice 

ale consumatorilor, precum și în domeniul 

2018-2021 
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reglementărilor Republicii Moldova în acest domeniu 

3) Promovarea în rândul studenților a studiilor de 

integrare europeană în domeniul protecției intereselor 

economice ale consumatorilor și rolul acestora în 

procesul de integrare în UE; 4) Creșterea vizibilității 

resurselor științifice și a rezultatelor în domeniul 

protecției dreptului UE și a intereselor economice ale 

consumatorilor, etc. 

 

 

 

7) 573921-EPP-1-

2016-1-MD-

EPPKA2-

CBHE-SP 

Elevating the internationalisation of 

higher education in Moldova (ELEVATE) 

 

Sporirea nivelului de internaționalizare al 

invatamintului superior din republica 

Moldova 

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) 

Consolidarea capacităților instituționale de participare 

efectivă la colaborări internaționale pe scară largă. 

 

2016-2019 

(extins până la 14 

octombrie 2020) 

8) 573901-EPP-1-

2016-1-IT-

EPPKA2-

CBHE-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) 

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 

2016-2019 
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Licență și masterat profesional pentru 

dezvoltarea, administrarea, gestiunea şi 

protecția sistemelor și rețelelor informatice în 

întreprinderile din Moldova, Kazahstan şi 

Vietnam 

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. 

 

 

 

9) 574680-EPP-1-

2016-1MD-

EPPJMO-

CHAIR 

Jean Monnet Chair in EU Policies towards 

Innovation, Creativity and 

Entrepreneurship (EU2INNO) 

 

Catedra  JEAN MONNET in                

Politici UE pentru Inovatie, Creativitate si 

Antrepronoriat 

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 

2016-2019 
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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. 

10) 561884-EPP-1-

2015-1- 

DK-EPPKA2-

CBHE-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". 

În scopul îmbunătățirii calității programelor și 

metodologiilor de predare din învățământul superior al 

Republicii Moldova, se preconizează: 1) 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; 2) Instruirea 

personalului academic și managementului universitar 

în domeniul metodologiilor PBL și EBL, abordării 

rezultatelor învățării și a practicilor bazate pe TIC; 3) 

Asigurarea implicării părților interesate din sector, 

industrie și piața forței de muncă; 4) Exploatarea 

capacităților noilor metodologii cu privire la atragerea 

și menținerea studenților defavorizați din familii fără 

studii academice; etc. 

2015-2018 

(extins până la 14 

Octombrie 2019) 
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10.2. Volumul activităților de cercetare (pe facultăți) 

Volumul activităților de cercetare pe facultăți îl vom cuantifica prin numărul și structura de 

publicații pe parcursul anului universitar 2018-2019. În realizarea proiectele de cercetare menționate și 

care vor fi mai desfășurat prezentate în p.10.5 au participat cadre didactice de la diferite facultăți, din 

acest caz este foarte dificil de atribuit proiectul unei anumite facultăți. 

Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică.  

În anul universitar 2018-20189, cadrele didactice au publicat 40 de lucrări științifice și metodico-

didactice (Anexa 10). 

Tabelul 54. Rezultatele implementării activităților științifice la facultatea TISE 

Departament Manuale 
Monografii 

 

Articole 

științifice 

Teze 

științifice 

Materiale 

Metodico - 

didactice 

Total 

 

Informatică și 

managementul 

informației 

 

 7 15  22 

Econometrie și 

statistică 

Economică 

 

 12 5 1 18 

Total   19 20 1 40 

Cadrele didactice ale facultății sunt implicate în organizarea numeroaselor manifestări științifice 

naționale sau internaționale, atât în calitate de reprezentați ai corpului academic al facultății/ASEM, cât 

și de membri ai unor prestigioase asociații sau organizații științifice și profesionale.  

În anul universitar 2018-2019 în cadrul facultății au fost organizate mai multe manifestări 

științifice atât cu participarea profesorilor, cât și a studenților. 

Tabelul 55.Manifestări științifice organizate pe parcursul anului universitar 2017-2018 

Nr. Data  Statutul) Denumirea  Numărul de 

participanți 

1.  Septembrie 

28-29, 2018 

Conferința 

științifică 

internațională  

Competitivitatea și inovarea în economia 

cunoașterii 

Secțiunea SECȚIUNEA III:INFORMATICĂ, 

CIBERNETICĂ ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ.  

 

 

26 

 

 

2.  Octombrie, 3 

2018 

Masa rotundă „Provocări în dezvoltarea și reglementarea 

serviciilor financiare” 

Parțachi, 

Veregan 

3.  Decembrie, 

20 2018 

Masa rotundă Evaluarea sustenabilității sistemului național de 

pensii”  

Parțachi I., 

Veregan O. 

Chicu O., 

Harbu E. 

Agafița V.  

Balcan V. 

Tacu M. 

4.  Aprilie 19-20 Telecvonferință Teleconferința internațională a tinerilor 38 
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științifică 

internațională 

cercetători “Crearea Societății Conștiinței”, 

(TELE-2019), Ediția a 8-a. 

5.  Aprilie 24-

25, 2019 

Simpozionul 

științific 

internațional 

Simpozionul științific al tinerilor cercetători, 

Ediția a XVII-a, aprilie 2019 

35 

 

Facultatea Economie Generală și Drept 

Pe parcursul anului universitar 2018-2019, personalul academic din cadrul facultății 

„Economie generală și Drept” a fost implicat la realizarea Proiectelor instituţionale coordonate de 

ASEM şi Proiecte internaţionale:  

1) BARBĂNEAGRĂ Oxana – Membru al proiectului Erasmus+ pentru tineri HEIFYE – 

”Instituții superioare de învățământ pentru antreprenoriatul tinerilor”, 2017-2019 

2)  BARBĂNEAGRĂ Oxana – Membru al proiectului Erasmus+, ”Fostering university-enterprise 

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 

3) BUCOS Tatiana – Membru al proiectului Erasmus+: „Higher education institutions for youth 

entrepreneurship”, Project ref: 589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE 

4) BUCOS Tatiana – Membru al proiectului Erasmus+: „Fostering university-enterprise 

cooperation and entrepreneurship of students via SMART Caffes/SMART”, Project ref: 

585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP 

5) BUCOS Tatiana – Membru al proiectului Erasmus+: TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY 

LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA  / COMPASS Project ref: 597889-EPP-1-

2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP 

6) FEURAȘ Eugenia – Actualizarea informației incluse la Compartimentele 3-9 din cadrul Proiectului 

instituțional de cercetare 15.817.06.30A ”MONITORIZAREA  COMPETITIVITĂȚII  

ECONOMICE  A  REPUBLICII  MOLDOVA  ÎN  CONTEXT  REGIONAL  ȘI  MONDIAL  ȘI  

DIRECȚII  DE  AMELIORARE  ȘI  DEZVOLTARE  DIN  PERSPECTIVA  

IMPLEMENTĂRII  ACORDULUI  DE  ASOCIERE  CU  UE”. Beneficiar: Academia de Științe 

a Republicii Moldova 

Conform Planului de cercetări ştiinţifice, conferențiarul universitar, docotor în economie,  

IGNATIUC Diana, la finele anului 2018 a prezentat rezultatele  studiului realizat în cadrul 

Proiectului de inițiativă cu tema „SECURITATEA ECONOMICĂ ȘI INTERESUL 

NAȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA: ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE, 

FACTORII DETERMINANȚI ȘI POLITICI POSIBILE DE ASIGURARE”, prezentând în 

cadrul Seminarului Științific de Profil comunicatul „Securitatea economică națională: aspecte 

teoretico-metodologice și implicații asupra politicilor economice promovate”. Pentru anul 2019, în 

cadrul Priorității strategice de cercetare fundamentală şi exploratorie planifică realizărea temei 
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„COMPETITIVITATEA ECONOMIEI NAȚIONALE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII 

DURABILE” 

Lista publicațiilor cadrelor didactice ale facultății sunt prezentate în Anexa 11. 

Majoritatea cadrelor didactice din cadrul facultății au participat la Simpozionul Științific 

organizat de ASEM  din 27 – 28 septembrie 2018, 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.  

Prezentări în plen la conferinţe internaţionale organizate în străinătate  

BÎRCĂ Alic „Labor market in Republic of Moldova: realities, disparities and challenges” 

ECOTREND 2018 „Convergence/Divergence in the European economic area” 26-27 october 

2018 

Participări la conferințe internaționale organizate în străinătate 

1. Bîrcă Alic,  ECOTREND 2018 „Convergence/Divergence in the European economic area” 26-

27 october 2018. Universitatea „Constantin Brâncuși”, Targu Jiu, Romania 

2. Bîrcă Alic, Economic Convergence in European Union ECEU 16 th edition Academia de 

Studii economice din București, România. 

3. Bîrcă Alic, „The 2nd International Conference on economic and Social Sciences”, 4-5 aprilie, 

2019, ASE, București 

4. Vaculovschi Dorin Economic Convergence in European Union ECEU 16 th edition Academia 

de Studii economice din București, România. 

5. Vaculovschi Dorin International Conference “A call for tolerance in the EU”, 6-8 June 2019, 

Oradea, Romania. Jean Monnet project nr. 599379- EPP-1-2018-1-RO-EPPJMO- MODULE, 

6. Vaculovschi Dorin „The 2nd International Conference on economic and Social Sciences”, 4-5 

aprilie, 2019, ASE, București 

7. Zaporojan Veaceslav XXth International Congress On European and Comparative 

Constitutional Law Gdańsk,  “Development of constitutional law through constitutional justice: 

Landmark decisions and their impact on constitutional culture”  Polonia  

Faculty of Law and Administration, Gdańsk University 

8. Tighineanu Alexandra Conferința internațională ”Democrația deliberativă și grupurile 

subreprezentate”. Universitatea Pompeu Fabra din Barcelona, în cadrul Programului COST 

Action CA17135 Constitution-making and deliberative democracy  6-8 iunie 2019 

9. Plotnic Olesea Conferința internațională ”Democrația deliberativă și grupurile 

subreprezentate”. Universitatea Pompeu Fabra din Barcelona, în cadrul Programului COST 

Action CA17135 Constitution-making and deliberative democracy  6-8 iunie 2019 

10. Plotnic Olesea Conferinţa internaţională “EU Financial Regulation” 3rd edition, Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza, Iași, 17-18 mai 2019. 

11. Plotnic Olesea Conferinţa internaţională „100 de ani de drept românesc”, organizată de 

Universitatea din Bucureşti, 21-25 noiembrie 2018. 



186 
 

12. Plotnic Olesea Conferinţa internaţională “Common aspects of european union consumer law: 

evolution and challenges”, organizată de Universitatea de Stat din Baku, 24-26 octombrie 2018 

 

Facultatea Contabilitate 

Pentru organizarea manifestărilor științifice a fost câștigat proiectul 17/22.10.18F Conferința 

Științifică Internațională „Contabilitatea și educația contabilă în societatea digitală”, Director proiect: 

Grigoroi Lilia. Membrii proiectului: Grigoroi Lilia, Lazari Liliana, Bajan Maia, Mihaila Svetlana, 

Hlaciuc Elena, Grosu Veronica, Condrațchi Liliana, Masko Ludmila, Kuzina Ruslana etc. 

Pentru scrierea monografiei a fost cîștigat proiectul 02/22.10.18F Monografia „Analiza 

stabilității financiare în sectorul corporativ”, Director de proiect: Muntean Neli. 

În anul de studii 2018-2019, activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactico-ştiinţifice ale 

departamentului ,,Contabilitate, Audit şi Analiză economică” s-a realizat pe următoarele teme generale 

de cercetare cât și în mod individual. 

Temele generale de cercetare ale departamentului ,,Contabilitate, Audit şi Analiză economică” 

finalizate în 2018: 

 „Oportunităţi şi provocări pentru raportarea financiară şi managerială în procesul 

integrării europene”, conducător – Lazari Liliana, șef-departament, dr., conf.univ. 

 „Modernizarea contabilității în contextul integrării economice europene”, conducător – 

Graur Anatol, dr., conf.univ.  

  „Racordarea activității de audit la bunele practici internaționale”, conducător – 

Iachimovschi Anatolie, dr., conf.univ.;  

Temele generale de cercetare ale departamentului ,,Contabilitate, Audit şi Analiză economică” 

inițiate în 2019: 

- „Dezvoltarea contabilității și raportării financiare în contextul integrării europene a 

Republicii Moldova”, conducător – Graur Anatol, dr., conf.univ. 

- „Armonizarea activităţii de audit la normele europene”, conducător – Iachimovschi 

Anatolie, dr., conf.univ. 

Domeniile şi direcţiile de cercetare pe tema generală de cercetare a departamentului 

Contabilitate, audit și analiză economică se efectuează din propria iniţiativă, fără implicarea surselor 

financiare speciale. 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale membrilor facultății s-au materializat în culegeri de 

lucrări a conferinţelor şi simpozioanelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, articole în reviste 

ştiinţifice, opinii expuse în cadrul meselor rotunde şi seminarii organizate atât în ASEM, cât şi în alte 

instituţii şi organizaţii din ţară şi de peste hotare. 

În baza rapoartelor prezentate de departamentele din cadrul facultății se poate constata, că 

colectivul facultății Contabilitate, și anume membrii departamentul „Contabilitate, audit și analiză 

economică” în anul de studii 2018-2019, în activitatea de cercetare-inovare au prezentat următoarele. 

(Anexa 12) 

În perioada anului de studii 2018-2019 facultatea „Contabilitate” a organizat mai multe 

evenimente, printre care cele mai importante sunt: 
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1. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească „Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor 

cercetători", din 15.03.19, 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.  

2. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ,,Contabilitatea și educația contabilă în societatea digitală”, 

din 04-05.04.19, ASEM în parteneriat cu Asociaţia profesională ACAP, ACCA şi KPMG Moldova 

dedicată Zilei profesionale a contabilului. 

3. Concurs Internațional Studențesc ,,Profesia contabilă – o carieră de succes”, din 10.05.2019, 

ASEM în parteneriat cu Departamentul „Contabilitate, audit și finanțe” din cadrul Universității 

Ștefan cel Mare din Suceava, România . 

4. Concurs Studențesc dedicat Zilei Europei din 16.05. 2019. 

 

Facultatea Business și Administrarea Afacerilor 

 

În anul universitar 2018-2019, cadrele didactice au publicat 98 de lucrări științifice și metodico-

didactice (Anexa 13). 

 

Tabelul 56. Publicaţiile cadrelor didactice ale facultăţii BAA realizate în anul de studii 2018-

2019 

 

Departament Manuale 
Monografii 

 

Articole 

ştiinţifice 

Teze 

ştiinţifice 

Materiale 

Metodico - 

didactice 

Total 

 

Management 1 1 21 25  48 

Marketing și 

Logistică 
  14 - - 14 

Comerț, Turism și 

Alimentație Publică 
1 1 21 3 10 36 

Total 2 2 56 28 10 98 

Cadrele didactice ale facultăţii sunt implicate în organizarea numeroaselor manifestări ştiinţifice 

naţionale sau internaţionale, atât în calitate de reprezentaţi ai corpului academic al facultăţii/ASEM, cât 

şi de membri ai unor prestigioase asociaţii sau organizaţii ştiinţifice şi profesionale.  

În anul universitar 2018-2019 în cadrul facultății au fost organizate mai multe manifestări științifice 

atât cu participarea profesorilor, cât şi a studenţilor. 

Tabelul 57.Manifestări științifice organizate pe parcursul anului universitar 2018-2019 

Nr. Data  Statutul Denumirea  Numărul 

de 

particip. 

6.  Sept. 

22-23, 

2018 

Conferința ştiinţifică 

internațională  

Competitivitatea şi inovarea în economia cunoașterii 

Secțiunea: Abordări inovative şi noi tendințe în domeniul 

business şi administrare.  

Moderator secțiunea: SERDUNI SERGIU, dr., conf. Univ.,   

 

 

 

55 
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Secretar responsabil: Mariana Hăbășescu,lect. univ.  

Responsabil de secțiune: GROSU Carolina, dr. 

 

 

 

7.  Sept. 

27, 

2018 

Masă rotundă Masă rotundă consacrată Zilei Mondiale a Turismului 20 

8.  Dec.  

14, 

2018 

Conferinţa ştiinţifică 

internațională  

Competitiveness and Innovation in the Circular Economy: 

Sustainable Development Models  (Anexa 17) 

 

40 

9.  Mart. 

20, 

2019 

 

Workshop 

Best practices in entrepreneurial education (antreprenoriatul 

tinerilor: provocari si perspective), ASEM, of. 701;  

 

60 

10.  Mart. 

29, 

2019 

Seminar practico-științific Politica de comunicare în marketing în era digitală: tendințe, 

provocări, oportunități. 

https://unimedia.info/ro/news/c6fe4bf8725c5bc5/seminar-

practico-stiintific-politica-de-comunicare-in-marketing-in-era-

digitala-tendinte-provocari-oportunitati.html/  

60 

11.  Mart. 

15, 

2019 

Masă rotundă Ziua mondială a consumatorului 20 

12.  Apr. 

12, 

2019 

Masă rotundă Comerțul – pilonul economiei Republicii Moldova 14 

 

Pe parcursul anului universitar 2018-2019, cadrele didactice ale Facultăţii Business şi Administrarea 

Afacerilor au participat la diverse evenimente naționale și internaționale după cum urmează: 

Tabelul 58. Participarea la congrese, simpozioane, seminare științifice, 

mese rotunde a cadrelor didactice 

 Tema evenimentului  Instituția organiza-

tore, orașul, țara, 

data desfășurării  

Participantul/ 

Autorul comunicării 

1.  Conferinţa ştiinţifică internaţională 

”Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaşterii” 

Chișinău: ASEM, 22 - 

23 septembrie 2018. 

Savciuc Oxana, 

Melnic Igor, 

Cristofovici P. 

Turcov E 

Livandovschi R 

Furculiţă I 

Bulican A 

Ţurcan N 

Maxim V 

Cernavca M 

Raischi N 

Şpac G 

Calmâş V 

Fedorciucova S 

Tabunscic O 

Panfil I 

Purici I 

https://unimedia.info/ro/news/c6fe4bf8725c5bc5/seminar-practico-stiintific-politica-de-comunicare-in-marketing-in-era-digitala-tendinte-provocari-oportunitati.html/
https://unimedia.info/ro/news/c6fe4bf8725c5bc5/seminar-practico-stiintific-politica-de-comunicare-in-marketing-in-era-digitala-tendinte-provocari-oportunitati.html/
https://unimedia.info/ro/news/c6fe4bf8725c5bc5/seminar-practico-stiintific-politica-de-comunicare-in-marketing-in-era-digitala-tendinte-provocari-oportunitati.html/
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15 membri a 

departamenutlui 

2.  Seminar Practico-științific: Politica de 

comunicare în marketing în era digitală: 

tendințe, provocări, oportunități. 

Chișinău: ASEM, 29 

martie 2019 

Belostecinic Gr., 

Savciuc Oxana, 

 Melnic Igor, Solomatin 

A., Gaugaș T., 

Saharneanu L.,  

Paic M., Cristofovici P.,  

Mitnitchi L., Zgherea 

G., Cartavih T. 

Silcan A. 

3.  Masa Rotundă "Consolidarea excelenței în 

cercetarea științifică financiar-bancară" 

Departamentul "Finanțe 

și Asigurări", ASEM, 5 

aprilie 2019. 

Savciuc Oxana, Gaugaș 

T. 

4.  Seminar  Wiley: Ресурсы Wiley для 

научного сообщества Молдовы: доступ к 

научным статьям и возможности для 

публикации 

20 mai 2019, ASEM. Savciuc Oxana, Șișcan 

E., Mitnițchi L.  

5.  “The Structure of the Innovation Process in an 

Enterprise” ;  Conferința Științifică 

Internațională “Competitivitatea și Inovarea în 

Economia Cunoașterii”. – 

 

Chișinău, ASEM, 28-29  

septembrie 2018; 

Saharnean, Liliana 

6.  “Rolul Marketingului în activitatea de 

elaborare și difuziune a inovațiilor” 

Simpozionul Stiințific al Tinerilor Cercetători  

ASEM-2019 (24-25 

aprilie 2019) (doctorat); 

Saharnean, Liliana, 

7.   “Particularitățile pieței de microfinanțare în 

RM” Simpozionul Stiințific al Tinerilor 

Cercetători  

ASEM-2019 (24-25 

aprilie 2019) (masterat); 

Saharnean, Liliana, 

8.  Atelier de lucru - „Proiectarea Curriculum-ului 

Universitar”,  

organizat de Facultatea 

BAA a ASEM, 21 

noiembrie 2018,  

Savciuc Oxana, 

 Melnic Igor, Solomatin 

A., Gaugaș T., 

Saharneanu L.,  

Paic M., Cristofovici P.,  

Mitnitchi L., Zgherea 

G., Cartavih T. 

9.  International Intredisciplinary Scientific 

Conference - „Competitiveness and Inovation 

in the Circular Economy: Sustainable 

Development Models”,  

organizat de AMILOG, 

ASEM, Universitatea 

Valahia din Târgoviște, 

14 decembrie 2018; 

Saharnean, Liliana, 

Gaugaș T., Paic M., 

Șișcan E., Cristofovici 

P.,  

10.  Atelierul de lucru - „Curriculumul universitar: 

provocări și oportunități de dezvoltare în 

contextul învățământului superior din RM”,  

organizat de 

Departamentul Teorie și 

Politici Economice al 

ASEM, 22 martie 2019; 

Savciuc Oxana 

Saharnean, Liliana, 

Gaugaș T.,Șișcan E. 

11.  Masa Rotundă "Reconsiderarea evaluării în 

învățământul superior economic din 

perspectiva învățământului formativ centrat pe 

student ",  

Departamentul "Finanțe 

și Asigurări",ASEM, 21 

februarie 2019. 

Savciuc Oxana, Gaugaș 

T., 

 

12.  Seminar Sage Research Methods,  

 

5 martie 2019, ASEM Savciuc Oxana, Șișcan 

Ecaterina 
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13.  Conferința international de lansare a 

proiectului COMPASS ”Moldova towards 

European University Lifelong Learning 

Model” 

Chișinău, ASEM, 20-21 

martie, 2019. 

Savciuc Oxana, Gaugaș 

T., Șișcan E.,  

14.  Masă rotundă - „Probleme actuale în predarea 

disciplinei  Proprietății Intelectuale în cadrul 

instituțiilor de învățământ superior din 

Republica Moldova” în cadrul Programului de 

Vecinătate al Uniunii Europene pentru 

Republica Moldova;  

AGEPI; Chișinău, 1 

octombrie 2018 

Saharneanu Liliana 

15.  Seminar științifico-practic - „Digest 

Economic”,  

organizat de Duble Case 

Consulting Company; 

Chișinău, 7 octombrie 

2018  

Saharneanu Liliana 

16.  Conferința MEGA, ediția XIX-a - „Economia 

în centuri de siguranță – urmează un an 

electoral”,  

organizat de Expert-

Grup Centru Analitic și 

Independent și ASEM, 

local: ASEM, 18 

decembrie 2018  

Saharneanu Liliana 

17.  Conferinţă  științifică internatională 

Perspectivele și problemele integrării în 

Spațiul European al Cercetării și Educației”,  

Cahul, Universitatea de 

Stat „Bogdan Petriceicu 

Hașdeu” din Cahul, din 

6 iunie 2019 

Gaugaș T. 

18.  „Nucicultura în Moldova: eficiență în 

producere și marketing” ,  

organizat: FAO, BERD, 

FARM, 4 aprilie 2019  

Saharneanu Liliana 

19.  Simpozionul științifico - practic anual - 

„Lecturi AGEPI”, ediția a XXI-a,  

AGEPI, 24 aprilie 2019  Saharneanu Liliana 

20.  Seminarul științific - „Utilizarea meta datelor 

în cercetarea științifică”,  

moderator: Monica 

Zlati, România, ASEM, 

bl.F, aud. 504, 5 aprilie 

2019  

Saharneanu Liliana 

21.  Lecția practică – „Importanța Marketingului 

Digital” ,  

organizat de „Clic-

Academy” , moderator : 

Lia Pogolșa, ASEM, 

bl.A, aud. 704, 9 aprilie 

2019  

Saharneanu Liliana 

22.  Workshop ”INFO WEEK- H2020/2019”- 

 

Chișinău, ASEM, 11-15 

martie 2019 

Gaugaș T., Șișcan E., 

Saharneanu Liliana 

23.  Conferința Jean Monnet ”Moldova towards 

EU regional and cross-border development”  

Chișinău, ASEM, 6-7 

decembrie 2018 

Gaugaș T. 

24.  Atelier de lucru Jean Monnet  ”Comerțul 

electronic și protecția consumatorilor” 

ASEM, 15 noiembrie 

2018. 

Gaugaș T. 

25.  Logistica SCM: realități si perspective de 

dezvoltare în Republica Moldova 

ASEM, 7 Decembrie 

2018 

Melnic Ig., 

 

26.  Masa Rotundă " Obstacole și perspective ale 

dezvoltării organismelor de plasament 

colectiv-alternative în RM" 

departamentul "Finanțe 

și Asigurări", ASEM, 

07.12.18 

Gaugaș T. 

27.  Masa Rotundă " Rolul mediului academic și a 

societății civile în promovarea și integrarea 

BSG: bunele practici și provocări",  

departamentul "Finanțe 

și Asigurări", ASEM, 

11.12.18 

Gaugaș T. 
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28.  Masa Rotundă  "Managementul resurselor 

umane. Probleme actuale şi perspective de 

dezvoltare. ",  

departamentul 

Management social, 

ASEM, 23 noiembrie 

2018 

Solomatin A., Gaugaș T. 

29.  Conferința Științifică Internațională 

„Performanțe într-o economie competitivă”,  

Chișinău: Institutul 

Internațional de 

Management IMI-

NOVA, 23 – 24 aprilie 

2019. 

Șișcan E. 

30.  Masa rotunda ”Probleme actuale in predarea 

disciplinei proprietatii intelectuale in cadrul 

institutiilor de invatamint superior din RM”, 

hotel Jazz, organizat de AGEPI 

AGEPI, organizat la 

hotel Jazz, 01 octombrie 

2018 

Iordache Silvia 

Gușuvati Aliona 

Cernat Veronica 

31.  Best practices in entrepreneurial education; 

Aplicarea standardului ISO 9001-2015 în 

instituțiile de învățământ superior; 

 

Scoala de iarna 

"Managementul 

inovational al UE", 20-

25 ianuarie 2019 

 

Cernat Veronica, 

Dorogaia Irina 

Bilaș Ludmila 

32.  Workshop. Dezvoltarea creativității studenților 

prin metoda PBL  

American House , 

Chișinău 

09.04.19,  

Cernat Veronica, 

Călugăreanu Irina, 

Gușuvati Aliona, 

Iordache Silvia 

Serduni Sergiu  

Șavga Ghenadie 

33.  Conferinta Competitiveness and Innovation in 

the Circular Economy: Sustainable 

Development Models  

 

14 decembrie. 2019 Solcan Angela 

34.  Trainingul îmbunătățirea competențelor 

profesionale academice ale personalului 

universitar,  

26.02.2019 Cotelnic Ala 

35.  Worksop. Curriculumul universitar: provocări 

și oportunități de dezvoltare în contextul 

internaționalizării învățământului superior din 

Republica Moldova 

Facultatea  Economie 

Generală, ASEM, 

22.03.2019 

Cotelnic Ala, Hăbășescu 

Mariana 

Iordache Silvia 

36.  "Fostering university enterprise cooperation 

and entrepreneurship of students via smart 

caffes - SMART"  

 

Universitatea Agrara de 

Stat din Moldova. 

4-7 februarie 2019,  

Iordache Silvia 

Hăbășescu Mariana 

37.  Training privind perfectionarea / imbunatatirea 

curriculum-ului universitar,  

21 noiembrie 2018, Bloc 

A, ASEM, aud. 704. 

15 membri a 

departamenutlui 

38.  Business Panel " Descopera secretele 

afacerilor de succes",  

4.10.2018, Bloc F, aud. 

203, ASEM 

Hăbășescu Mariana 

Iordache Silvia 

39.  Perspectivele și problemele integrarii in spațiul 

european al cercetarii și educației,  

Universitatea de Stat ”B. 

Hașdeu”, Cahul, 

06.06.19 

Covaș Lilia 

40.  Studierea ofertei S.A. Creavita în cadrul 

industriei alimentare din Republica Moldova 

S.A. Creavita, 15 martie 

2019 

18 aprilie 2019 

Calmâş V 

Tabunşcic O 

Raischi N 
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SIMPOZION ŞTIINŢIFIC INTERNAȚIONAL AL TINERILOR CERCETĂTORI 

În perioada 24-25 aprilie, la ASEM s-au desfășurat lucrările ed. a XVII-a a Simpozionului 

Științific Internațional al Tinerilor Cercetători. Evenimentul a avut drept scop menținerea și 

dezvoltarea unui cadru privind promovarea și afirmarea tinerilor cercetători din Republica Moldova, 

cât și de peste hotarele țării. 

În cadrul Facultății de Business și Administrarea Afacerilor au activat 3 secții:  

- Secțiunea 3. „Managementul şi sustenabilitatea afacerilor în sec. XXI” - aud. 704, bl. A 

- Secțiunea 4. ”Tendințele marketingului modern” – aud. 409, bl. A 

- secțiunii 5 „Comerţ, Turism şi Alimentație Publică” - aud. 210, bl. A 

Tabelul 59. Informația privind participare studenților în cadrul 

 Simpozionului Internațional al tinerilor cercetători 

 Secțiunea/ Anul Total  

Management Marketing Comerț , Tur. și AP 2018 2019 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Studenţi-participanți  42 21 25 22 18 9 97 52 

Comunicări 

programate  
30 9 14 11 15 11 59 31 

Comunicări susținute 

din cele programate  
21 9 14 11 17 8 52 28 

Comunicări 

suplimentare  
4 5 5 4 3 1 12 10 

Total de comunicări 

susținute  
25 14 19 15 20 9 64 38 

În total la Simpozion au participat 76 de studenţi de la Facultatea BAA, inclusiv 43 în cadrul 

secțiunilor organizate de facultatea BAA. Materialele Simpozionului Științific Internațional vor fi 

publicate în două culegeri de publicații științifice, iar cele mai valoroase şi relevante lucrări vor fi 

propuse spre publicare în revista științifică „Economica” a ASEM. 

Secțiunea 3. „MANAGEMENTUL ŞI SUSTENABILITATEA AFACERILOR în sec. XXI” 

Președinte -  IORDACHI Silvia, dr., conf. 

univ.  

Membru -  HĂBĂȘESCU Mariana,  lector 

univ.  

Secretar - GAINĂ Daniela, studentă, gr. BA 

184   

În cadrul lucrărilor în secțiune au participat  

studenții de la Academia de Studii Economice 

a Moldovei (ASEM),  o elevă de la CNC al 

ASEM – Bugan Nicoleta, precum și o studentă de la Universitatea Valahia din Târgoviște, România – 

Bucur Diana. O comunicare a fost prezentată de Nicoleta Bulat  online prin SKYPE, studenta fiind la 

stagiul de practică în Olanda. 
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1. Intențiile antreprenoriale ale studenților Facultății "Business și Administrarea Afacerilor" 

din ASEM 

Autor: Ciurari Mihaela, studentă gr. BA 163 

Conducător şt.: dr., prof. univ. Angela Solcan. 

2. Leadership și generația digitală 

Autor: Zatîc Iuliana, studentă gr. BA 182 

Conducător şt.: lector univ.  Mariana Hăbășescu 

3. Страхование как способ минимизации производственных рисков 

Autor: Fustii Xenia, studentă gr. MKL 173 

Conducător şt.: dr., conf. univ.  Irina Dorogaia 

4. Strategia Oceanului Albastru 

Autor: Gaidarji Ion, student gr. A 161 

Conducător şt.: dr., prof. univ. Angela Solcan 

5. RSE et Environnement: économie circulaire et developpement durable  

Autor: Melega Cătălina, studentă gr. EMREI 161 

Conducător şt.: dr., conf. univ.  Larisa Dodu-Gugea 

 

6. Революция 4.0 и её влияние на деятельность предприятия 

Autor: Caminschi Olga, studentă gr. BA 175 

Conducător şt.: lector univ. Aliona Guşuvati 

7. Rolul Inteligenței Emoționale în leadership  

Autor: Rogai Irina, studentă gr. BA 182 

Conducător şt.: lector univ. Mariana Hăbășescu 

8. Relevanţa platformei LinkedIn pentru afacerile contemporane 

Autor: Bugan Nicoleta, studentă, Anul I, Specialitatea-Contabilitate, CNC al ASEM, Moldova. 

Conducător şt.: lector univ. Aliona Guşuvati. 

9. Comerț tradițional vs comerț electronic pentru articole vestimentare 

Autor: Bucur Diana, studentă, Anul III, Specialitatea–Marketing, Facultatea - Ştiinţe Economice, 

Universitatea Valahia din Târgovişte, România. 

Conducător şt.: dr., conf. univ. Mircea Constantin Duică 

10. Headhunting 

Autor: Bulat Nicoleta, studentă gr.  BA 165 

Conducător şt.: lector univ. Aliona Guşuvati. 

11. Locul leadershipului în organizație 

Autor: Badan Vasile, student gr.  BA 183 

Conducător şt.: lector univ. Mariana Hăbășescu. 

12. Procesul decizional în cadrul organizației 

Autor: Chirica Trofim, student gr.  BA 172 

Conducător şt.: lector univ. Mariana Hăbășescu. 

13. Antreprenoriat vs antreprenoriat social în Republica Moldova. 
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Autor: Răileanu Parascovia, studentă gr.  MRU 171 

Conducător şt.: dr., conf. univ.  Iordache Silvia 

14. Avantaje ale tinerilor antreprenori în Republica Moldova 

Autor: Buzulan Gabriela, studentă gr.  TI 171 

Conducător şt.: dr., conf. univ.  Iordache Silvia 

 

Secțiunea 4. „TENDINȚELE 

MARKETINGULUI MODERN”  

Preşedinte -  SOLOMATIN Ala, dr., conf. univ.  

Membru - SAHARNEAN Liliana, lector univ.          

Secretar -  GÂLCĂ Cătălin, student gr. MKL 171 

 

În cadrul lucrărilor în secțiunii 4 au participat  

studenţi din Academia de Studii Economice a 

Moldovei (ASEM).  

1. Cercetarea procesului imigraționist. Cauze 

si consecințe 

Autor: Bobu Iraida, Panicov Mihaela, student gr. MKL 172                                                

Conducător şt.: dr., conf. univ. Ala Solomatin 

2. Evaluarea raingului promoțional al posturilor TV din Republica Moldova 

Autor: Arnaut Nelea, Pentelei Maria, student gr. MKL 172                                               

Conducător şt.: dr., conf. univ. Ala Solomatin 

3. Social media în lume și în Republica Moldova 

Autor: Cotruta Cristina, Capsuna Elena, student gr. MKL 172 

Conducător şt.: dr., conf. univ. Ala Solomatin 

4. Организация выставочной деятельности на примере компаний слидорсю 

Autor: Negoi Ecaterina, studentă gr. MKL 173 

Conducător şt.: dr., conf. univ. Cartavih Tatiana 

5. Implicațiile educației consumatorului asupra loialității clienților  

Autor: Beliuta Nicoleta, Dodon Nicoleta, student gr. MKL 172 

Conducător şt.: lector univ. Remesovschi Natalia 

6. Neuromarketingul -  un nou domeniu de cercetare 

Autor: Onea Catalina, Ceban Anastasia, student gr. MKL 182 

Conducător şt.: lector univ. Saharnean Liliana 

7. Neuromarketingul. Arta, Știința, Oportunitate. 

Autor: Tamasciuc Valeria, studentă gr. EMREI 171 

Conducător şt.: dr., conf. univ. Savciuc Oxana 

8. Influenta factorilor economici asupra deciziei de cumpărare 

Autor: Vanessa Popa, Maria Motpan, student gr. MKL 172 

Conducător şt.: dr., conf. univ.  Profira Cristafovici 
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9. Marketingul politic. Unealta de manipulare a societății 

Autor: Nicolai Catalin, Patrinichi Cristina, student gr. MKL 182 

Conducător şt.: lector univ.  Liliana Saharnean 

10. Weather Marketing -  o viziune noua asupra promovării 

Autor: Rusu Aurelia, studentă gr. EMREI 171 

Conducător şt.: lector univ.  Siscan Ecaterina 

11. Изучение имиджа КВ “Mobiasbanca- Groupe Societe Generale” на рынке RM 

Autor: Tatiana Sorochina, studentă gr. MKL 164 

Conducător şt.: dr., conf. univ.  Lidia Mitnitcaia 

12. Исследование отношения  студентов экономической академии к сайту  ASE.md. 

Autor: Fustii Xenia,  studentă gr. MKL-173 

Conducător şt.: dr., conf. univ.  Zgherea Georgetta  

13. Studiul preferințelor consumatorilor din or. Chișinău in selectarea unităților comerciale cu 

amănuntul de produse alimentare 

Autor: Andrei Postica, student gr. MKL 172  

Conducător şt.: lector univ. Liliana Saharnean 

 

14. Tendințele digital marketingului în Republica Moldova 

Autor: Baba Dumitru, student gr. MKL 163  

Conducător şt.: lector univ.  Ecaterina Siscan 

15. Tendințele de dezvoltare a sectorului serviciilor medicale din RM. 

Autor: Covaliscaia Maria, studentă gr. MKL 181 

Conducător şt.:  lector univ. Saharnean Liliana. 

 

Secțiunea 5. „COMERŢ, TURISM ŞI 

ALIMENTAŢIE PUBLICĂ”  

Preşedinte - FEDORCIUCOVA Svetlana, dr., conf. 

univ.  

Membru -  FURCULIŢĂ Igor, lector univ.          

Secretar  - PANAIT Cristina, studentă gr. Merc 161 

 

În cadrul lucrărilor în secțiunii 5 au participat  

studenţi din Academia de Studii Economice a 

Moldovei (ASEM). 

1. Oportunităţi de dezvoltare a turismului internaţional in Coreea de Sud 

Autor: Zalenscaia Alexandra, studentă gr. T 161 

Conducător şt.: dr., conf. univ. Roman Livandovschi 

2. Impactul internetului asupra dezvoltării turismului  

Autor: Bezușco Lana, studentă gr. T 161 

Conducător şt.: Dr. hab., prof. univ., Elena Turcov 
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3. Particularitățile alimentației studenților din Republica Moldova 

Autor: Vrabie Sorin, Lupașco Camelia, student gr. TAP 161 

Conducător şt.: lector univ., Tabunșcic Olga 

4. Publicitatea destinației turistice prin rețelele de socializare 

Autor: Antoni Adriana, studentă gr. T 161 

Conducător şt.: dr., conf. univ. Bulican Adrian 

5. Tendințe de dezvoltare a turismului de afaceri (Studii de caz) 

Autor: Ivanița Daria, studentă gr. T 161 

Conducător şt.: Dr. hab., prof. univ., Turcov Elena 

6. Evaluarea calității brânzeturilor prelucrate comercializate pe piața de consum a RM 

Autor: Panait Cristiana, studentă gr. MERC 161 

Conducător şt.: conf.univ., dr., Fedorciucova Svetlana 

7. Analiza comparativă a calității produselor cosmetice decorative pe bază de adipociară 

(rujurilor de buze), comercializate de AVON și Oriflame 

Autor: Ambroci Valeria, studentă gr. MERC 161 

Conducător şt.: dr. conf. univ., Cernavca Mihail 

 

8. Cercetări privind obținerea unor produse de panificație și patiserie cu adaos de făină de 

topinambur 

Autor: Graur Livia, studentă gr. TAP 151 

Conducător şt.: conf. univ. Purici Ion 

9. Calitatea detergenţilor biodegradabili comercializaţi pe piaţa Republicii Moldova 

Autor: Ţîmpău Mihaela, Rusnac Nicoleta, student gr. TAP 171 

Conducător şt.: dr. conf. univ., Calmâş Valentina, dr., conf.univ. Purici Ion 

 

 

Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţești 

În cadrul facultății se desfășoară activitatea 3 cercuri ştiinţifice studențești: 

- MANAGER DE SUCCES - departamentul Management, coordonatori: conf. univ., dr. Ludmila 

BILAȘ, conf.univ., dr. Irina DOROGAIA. 

- MARKTER – departamentul Marketing și Logistică, coordonator: lect. univ., Ecaterina Șișcan  

- Comerț, turism și alimentație publică, coordonat de departamentul CTAP.  

 

În anul universitar 2018-2019 au fost organizate 6 ședințe de în cadrul Cercului ştiinţific studenţesc 

“Manager de succes” (tabelul 60). 

Tabelul 60. Informația privind ședințele cercului științific studențesc Manager de succes 

Tematica 
Data 

realizare 

Forma de 

organizare 

Însemnări de participare 

Riscurile inovaționale: oportunități 

noi și limite 

15.10.2018 seminar Participanți - 16 studenți,  

grupa BA 166 
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Realizarea conceptelor și 

principiilor TQM în  întreprinderile 

autohtone 

30.10.2018 Seminar 

științific 

Participanți - 14 studenți,  

grupa BA 166 

Realizarea managementului 

calității în cadrul întreprinderilor 

din Republica Moldova 

13.11.2018 Excursie la o 

întreprindere 

Vizita la fabrica de bere EFES 

VITANTA MOLDOVA 

BREWERY”, . Colaboratorii 

întreprinderii- Anna Colin şi Irina 

Dragot   

Participanți - 10 studenți  

Asigurarea protecției drepturilor de 

proprietate intelectuală 

31.01.2018 masa rotundă Reprezentanții AGEPI, 

prezentarea informației cu 

tematica:  ”Suportul AGEPI 

pentru asigurarea protecției 

drepturilor de proprietatea 

intelectuală asupra unui produs”. 

Participanți – 15 studenți  

 

Provocările  managementului 

inovațional în economia mondială 

14.02.2019 Seminar 

științific 

Participanți - 18 studenți  

 

Realizarea potențialului managerial 

la întreprindere : căile de sporire a 

rezultatelor 

23.04.2019 Întâlnirea cu 

antreprenor 

Mammadov Safar – Șef al 

Departamentului vânzărilor și 

marketingului a companiei  ”Vion 

Impex” SRL Participanți – 22 

studenți (BA 175, BA185) 

 

În perioada de referință în cadrul Cercului ştiinţific studenţesc “MARKETER au fost organizate două 

mese rotunde”, unde au fost dezbătute probleme, care prezintă interes deosebit pentru economia 

națională şi tinerii specialiști în domeniul marketingului, şi anume: 

Tabelul 61. Informația privind ședințele cercului științific studențesc Marketer 

 

Tematica 
Data 

realizare 

Forma de 

organizare 

Însemnări de participare 

Marketing digital: cum să construiești o 

strategie de marketing reușită, folosind 

eficient canalele online? 

26.10.18 Dezbateri Vitalie Ciupac, fondator al 

agenției de marketing digital 

Vitallius Media, Canada. 

Comunicarea de marketing în era digitală: 

realități și perspective 

30.03.19 Dezbateri Ion Faină, Digital Marketing 

Director Idigo Grup S.R.L. - 

 

https://www.facebook.com/EFES-VITANTA-MOLDOVA-BREWERY-137665219596175/?__tn__=KH-R&eid=ARA0_sY7wQNzhQlGOzBKQntje-nTnaQ5rrpz3FMruC3wgY74omVMJN1ZygoYpsKt7ZKiLzq6zafJQb5s&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC7qYB3NDjuqDYQVDc7KdgbL4JEZo8_VxY9lP_PHd19xnExvvFzbqUXJO2H9h6KdBVLzTY1_PsAVoKqgo5uO0dBOJi7sh0-OmFXkYxJkkGHIhqm2HVPmGlZ3a1_lzaA4S4mnJ6pZO9cA5JvC1BBkR2hc3wmHbmdn72-IJz16n_4y1-gN8pftv8_G6wPAPGwrqCdVsZHPVOygbvG
https://www.facebook.com/EFES-VITANTA-MOLDOVA-BREWERY-137665219596175/?__tn__=KH-R&eid=ARA0_sY7wQNzhQlGOzBKQntje-nTnaQ5rrpz3FMruC3wgY74omVMJN1ZygoYpsKt7ZKiLzq6zafJQb5s&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC7qYB3NDjuqDYQVDc7KdgbL4JEZo8_VxY9lP_PHd19xnExvvFzbqUXJO2H9h6KdBVLzTY1_PsAVoKqgo5uO0dBOJi7sh0-OmFXkYxJkkGHIhqm2HVPmGlZ3a1_lzaA4S4mnJ6pZO9cA5JvC1BBkR2hc3wmHbmdn72-IJz16n_4y1-gN8pftv8_G6wPAPGwrqCdVsZHPVOygbvG
https://www.facebook.com/EFES-VITANTA-MOLDOVA-BREWERY-137665219596175/?__tn__=KH-R&eid=ARA0_sY7wQNzhQlGOzBKQntje-nTnaQ5rrpz3FMruC3wgY74omVMJN1ZygoYpsKt7ZKiLzq6zafJQb5s&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC7qYB3NDjuqDYQVDc7KdgbL4JEZo8_VxY9lP_PHd19xnExvvFzbqUXJO2H9h6KdBVLzTY1_PsAVoKqgo5uO0dBOJi7sh0-OmFXkYxJkkGHIhqm2HVPmGlZ3a1_lzaA4S4mnJ6pZO9cA5JvC1BBkR2hc3wmHbmdn72-IJz16n_4y1-gN8pftv8_G6wPAPGwrqCdVsZHPVOygbvG
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În cadrul Departamentului Comerț, turism și alimentație publică au fost organizate 4 ședinţe a 

cercului Ştiinţific, în cadrul cărora au fost prezentate şi discutate comunicări dedicate zilei 

internaţionale a Standardizării, dezbateri dedicate zilei Mondiale a calităţii. 

Tabelul 62.Informația privind ședințele cercului Ştiinţific studenţesc 

 

Tematica Termen 

de 

realizare 

Forma de 

organizar

e 

Nr. de 

participanţi 

Nr. de 

rapoarte 

audiate 

Organizarea activității de cercetare a 

studenţilor în cadrul cercului Ştiinţific al 

departamentului dedicat Zilei Mondiale a 

Standardizării 

12.10.18 Masă 

rotundă 

 

17 

 

3 

Dezbateri dedicate zilei Mondiale a calităţii 8.11.18 Dezbateri, 

prezentări 

40 5 

Prezentarea, selectarea lucrărilor pentru 

participarea la simpozionul Ştiinţific 

studenţesc 

 

 4 Aprilie 

2019 

 

Masă 

rotundă   

 

14 

 

8 

Organizarea şi desfășurarea conferinței 

ştiinţifice studențești  din cadrul ASEM şi al 

altor instituții de învăţământ 

24-25 

aprilie 

2019 

Prezentare

a lucrărilor  

14 12 

 

Facultatea Finanțe 

Pe parcursul anului universitar 2018-2019, de către colaboratorii facultății „Finanțe” au fost 

publicate 79 lucrări metodico-didactice și științifice (tabelul 63). 

Tabelul 63.Lucrările metodico-didactice și științifice publicate de cadrele didactice  

din cadrul facultății Finanțe  

Departamentul Manuale Monografii, 

inclusiv 

capitole in 

monografii 

internationale 

Articole 

științifice 

Teze 

științifice 

Materiale 

metodico-

didactice 

Total 

Finanțe și 

Asigurări 

0 4 5 9 0 18 

Investiții și 

Activitate 

Bancară 

0 2 11 22 1 36 

Total  0 6 16 31 1 54 

Lista publicațiilor cadrelor didactice de la facultatea Finanțe este prezentată în Anexa 14. 

Facultatea Relații Economice Internaționale. 

Lista publicațiilor cadrelor științifico-didactice de la facultatea Relații Economice Internaționale 

este prezentată în Anexa 15. 
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Cercetători integrați în programe/proiecte de cercetare 

- Proiectul de cercetare postdoctorală„Inovațiile în businessul financiar internațional. Posibilități 

de aplicare în Republica Moldova”,  Pisaniuc Maia. 

 Manifestări științifice organizate (la nivel național și internațional); 

 

1. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaşterii” (28 - 29 septembrie 2018). Sectiunea #5 Jean Monnet“C&D, Inovații și 

Antreprenoriat: generator de valoare socială și creștere economică” 

Moderator secţiune: CRUDU Rodica, dr., conf.univ. 

Secretar responsabil: POPA Marina, dr., lect.univ. 

 

2. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaşterii” 

(28 - 29 septembrie 2018), Sectiunea #5"Relaţii economice internaţionale şi intergrare europeană" 

Moderator secţiune: DODU-GUGEA Larisa, dr., conf.univ. 

Secretar responsabil: CHIŞCĂ Maria, lect.univ. 

 

3. Conferința Jean Monnet  " Moldova towards EU' regional and cross- border 

development", 6 decembrie 2018 

Rodica CRUDU, membru al comitetului științific și organizatoric 

4. Conferința științifice internaționale interdisciplinare ”Competitivitatea și Inovarea în 

economia circulară: modele de dezvoltare durabilă”, 14 decembrie, 2018, Chișinău. 

Organizator și moderator: Dodu-Gugea Larisa, dr., conf.univ. 

Membru al Comitetului organizatoric - Şişcan Zorina, dr.hab. 

 

5. Simpozionul Tinerilor Cercetători, ASEM, 24-25 aprilie 2019 

 

Moderatori și membri ai juriului la Sectiunea 9, studenti:  

Larisa DODU-GUGEA, dr. conf., univ.,  

Marina POPA, dr., lect., univ.,  

Elina BENEA-POPUȘOI, dr.conf., univ. 

Moderator la secțiunea Doctorat - Şişcan Zorina, dr. hab., prof. univ. 

 

Tabelul 64. Participarea cadrelor didactice a Facultății REI  la congrese, simpozioane, 

seminare științifice, mese rotunde, ateliere de lucru a cadrelor didactice 

 Tema evenimentului  Instituția organizatore, 

orașul, țara,  

data desfășurării  

Autorul 

comunicării 

1.  II Международная научно-практическая 

конференция 

«Стратегические направления социально-

экономического и финансового обеспечения 

развития национальной экономики» 

Белорусский 

государственный 

университет  

27-28 сентября 2018 года г. 

Минск 

Lobanov Natalia 

 

 

Всеукраїнська науково-практична 

конференцiя «Засади реформування 

Центр есономiчних 

дослiджень та розвитку 

Lobanov Natalia 
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економiчної системи країни в контекстi 

мiжнародного спiвробiтництва » 

2 червня 2018 р. 

м.Одеса 

 Conferința Științifică Internațională 

Competitivitatea și inovarea în economia 

cunoașterii. culegere de articole: vol. 2, ISBN: 

978-9975-75-933-5 

Chișinău: ASEM, 28 - 29 

septembrie 2018. 

Crudu Rodica 

Dodu-Gugea L. 

Chistruga Boris 

Lobanov Natalia 

Popa Marina 

Moldovanu 

Gheorghe 

Vasilachi Serghei 

Bacinschii Svetlana 

Bolgari Natalia 

Rusu Djulieta 

Corduneanu Irina 

Chiosea Angela 

Panainte Lidia 

Hîrbu stella 

Mămăligă Alla 

Pîrlog Angela 

 International Conference on Law and Economics 

in the Development of Transition Countries 

27 Octombrie 2018, UAIC, 

IASI, Romania 

Crudu Rodica 

 Jean Monnet conference " Moldova towards EU' 

regional and cross- border development 

ASEM, 6 decembrie 2018,  Crudu Rodica 

 

 "Consolidarea excelenţei în cercetarea ştiinţifică 

financiar-bancară" 

ASEM, Chişinău, 5 aprilie 

2019 

Dodu-Gugea Larisa 

 INFOWEEK – H2020/2019, ediţia a V-a ASEM, Chişinău, 11-15 martie 

2019 

Crudu Rodica 

Dodu-Gugea L,  

Vasilachi Serghei 

Chiosea Angela 

Apachița Svetlana 

Diaconu Luminița 

Hîrbu Stella 

Hioară Natalia 

Pîrlog Angela 

 Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor 

cercetători, Ediţia III.  

ASEM, Chişinău,15 martie 

2019 

Dodu-Gugea Larisa 

 Free Market Road Show 2019 and European 

Resource Bank 2019 

28-31 Martie 2019, ASEM Crudu R 

Dodu-Gugea L 

Pisaniuc M 

Benea-Popusoi E. 

Popa M. 

Moldovanu Gh 

Rusu Djulieta 

Diaconu Luminița 

Vasilachi Serghei 

Hîrbu Stella 

 Politica de comunicare în marketing în era 

digitală: tendinţe, provocări, oportunităţi 

ASEM, Chişinău,29 martie 

2019 

Dodu-Gugea Larisa 
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  Workshop "Educaţia antreprenorială", expert 

Thierry Landry, coach Entrepeneur at Mind 

Coaching 

ULIM, Chişinău 18-19 iunie 

2019 

Dodu-Gugea Larisa 

 Workshop ”Diplomație economică”, speaker - Dr. 

Corina Cojocaru, Doctor în drept al Universității 

Sorbona-1 Paris, conferențiar universitar, expert 

în relații economice internaționale, Delegat al RM 

pe lângă Organizația Mondială a Comerțului cu 

sediul la Geneva (2015-2019), etc. 

16 mai 2019, Departamentul 

Business Internațional, 

facultatea REI, ASEM. 

Dodu-Gugea Larisa 

Benea-Popușoi Elina 

Crudu Rodica 

 Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-practică: 

"Logistica şi Supply Chain Management: realităţi 

şi perspectve de dezvoltare în Republica 

Moldova" 

7 decembrie 2018, ASEM Dodu-Gugea Larisa 

 Workshop "Sursele alternative de finanţare pentru 

noile afaceri" 

7 decembrie 2018, ASEM Dodu-Gugea Larisa 

 Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-practică: 

"Internal control within financial institutions in 

the context of the neww regulatory framework 

and technology challenges" 

22-23 martie 2019 Dodu-Gugea Larisa 

 Atelierului de lucru “Writing and Management of 

International Projects”  

Asociaţia pentru susţinerea 

inovării şi dezvoltării durabile 

“Impuls”, în parteneriat cu 

formatorul international, 

evaluator extern al Comisiei 

Europene, manager al 

proiectelor internaționale, d-

nul. Andres Abad Pacheco din 

Spania 

Şişcan Zorina 

 Conferinței științifice internaționale 

interdisciplinare ”Competitivitatea și Inovarea în 

economia circular: modele de dezvoltare 

durabilă”  

14 decembrie, 2018 

ASEM 

Şişcan Zorina 

Dodu-Gugea L. 

 „WTO EBRD National Seminar on Government 

Procurement Agreement of WTO”  

OMC/BERD, Guvernul 

Republicii Belarus, Minsk, 

Belarus, 3-4 Septembrie 2018 

Harcenco Dorina,dr., 

conf. univ. 

„Accession to the 

GPA: some 

experiences, and 

relevance for 

domestic 

procurement 

reforms” 

 The International Scientific Conference 

"Competitiveness and Innovation in the 

Knowledge Economy" 

ASEM, 28-29 Septembrie 

2018, Chisinau, Republica 

Moldova 

Harcenco Dorina, 

dr., conf. univ. 

“Republic of 

Moldova's accession 

to the WTO GPA 

and its impact on the 

domestic 

procurement 

market” 
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 “Open Government and Public Spending” 

Workshop 

UNDP, OGI, EBRD, 22 

octombrie 2018, Chisinau, 

Republica Molova 

Harcenco Dorina, 

dr., conf. univ. 

 Workshop Regional al OMC şi BERD pentru 

ţările Europei Centrale şi de Est, Asia Centrală şi 

Caucaz  

OMC, BERD, Guvernul 

Republicii Moldova, 23 - 25 

octombrie 2018, Chişinău, 

Republica Moldova 

Harcenco Dorina, 

dr., conf. univ., „The 

WTO GPA, the EU 

Directives and the 

UNCITRAL Model 

Law: scope and 

synergies” 

 Seminar Naţional al OMC, BERD si Guvernului 

Republicii Moldova «Acordul cu privire la 

Achiziţiile Publice al OMC»  

OMC, Guvernul Republicii 

Moldova, BERD, 26 octombrie 

2018, Chişinău 

Harcenco Dorina, 

dr., conf. univ., 

„How the GPA helps 

with public 

procurement 

governance and 

trade facilitation” 

 15th Procurement, Integrity, Management and 

Openness (PRIMO) Forum 

 

April 10-13, 2019 

Tashkent, Uzbekistan 

Harcenco Dorina,dr., 

conf. univ., 

 ”Crearea și organizarea clusterelor în R. 

Moldova”  

06.12.2018, Institutul Național 

de Cercetări Economice, 

Chișinău. 

Benea-Popuşoi E., 

conf. univ., dr. 

 Conferință Științifică Națională Probleme de 

filologie: aspecte teoretice şi practice. ediția V-a 

2018, USARB, Bălți, Hîrbu Stella,  

Panainte Lidia,  

Bolgari Natalia,  

Apachița Svetlana, 

Vasilachi Serghei, 

Bacinschii Svetlana, 

Hioară Natalia,  

Chiosea Angela 

 Международная научно-практическая 

конференция Проблемы лингвистики и 

методики обучения иностранным языкам в 

свете межкультурной коммуникации,  

18 апреля, Приднестровский 

Государственный 

Университет. 

Bacinschii Svetlana 

Bolgari Natalia 

Chiosea Angela 

Diaconu Luminița 

Panainte Lidia 

Romanova Anastasia 

Vasilachi Serghei 

Hîrbu Stella 

 Conferința Științifică Internațională a 

doctoranzilor,  

16 mai 2019, Chișinău. Apachița Svetlana 

 Conferința Națională „Platforme educaționale 

online”, ediția a 4-a,  

5 ianuarie 2019. Bacinschii Svetlana 

Hioară Natalia 

Bolgari Natalia 

 Participation GEW 2018 Moldova 

Inclusive summit,  

16 noiembrie 2018 Chiosea Angela 

Diaconu Luminița 

Pîrlog Angela 

Vasilachi Serghei 

Hîrbu Stella 
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 Conferința Științifico-Practică Internațională 

„Dezvoltarea profilului de competență al 

vorbitorului cult prin elemente de artă teatrală și 

cinematografică”  

desfășurată în cadrul Zilelor 

Austriei în Republica Moldova. 

Panainte Lidia 

 Конференция Балканские чтения 15 

„Балканский тезаурус Коммуникация в 

сложно-культурных обществах на Балканах” с 

докладом  „Поэма М. Эминеску „Лучафэр”” 

:авторефлексия над опытом перевода”,  

26-28 марта 2019. Romanova Anastasia 

10.3. Valorificarea activităților de cercetare 

 

Activitatea de cercetare în ASEM este realizată de către cadrele științifico-didactice, care activează în 

cadrul facultăților ASEM. Lista tuturor publicațiilor: monografii, manuale, articole etc. sunt prezentate 

în Anexele 10-15. 

 

10.4. Manifestări științifice organizate (la nivel național și internațional) 

 

Informația cu referire la manifestările științifice organizate în ASEM este prezentată în Tabelul 65. 

Altă informație privind diverse evinimente științifice ce au avut loc în ASEM sunt prezentate în 

punctul 10.2.  
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Tabel 65.   Manifestări științifice organizate (la nivel național și internațional) 

 

Nr Titlul tipul Responsabil Data Altele  

1. CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ 

INTERNAŢIONALĂ 

STUDENŢEASCĂ - EDIŢIA A III-

A „PROVOCĂRILE 

CONTABILITĂȚII ÎN VIZIUNEA 

TINERILOR CERCETĂTORI” 

 

Eveniment 

internaţional / 

PROIECT 

 

 

Grigoroi 

Lilia 

15 martie 2019 http://ase.md/avize/provocarile-

contabilitatii-2019.html 

Planificat/reali

zat 

2 CONFERINŢA EUROPEANĂ A 

SERVICIILOR FINANCIARE - 

ECFS 2019 

 

Eveniment 

internaţional  

Belobrov 

Angela 

21-22 martie 

2019 

http://ase.md/avize/ecfs-

2019.html 

Neplanificata/ 

eveniment în 

parteneriat/ co-

organizat cu 

instituţie de 

peste hotare 

(ROMÂNIA)  

3. SIMPOZION ŞTIINŢIFIC 

INTERNAŢIONAL AL 

TINERILOR CERCETĂTORI 

(EDIŢIA A XVII - A) 

Eveniment 

ştiinţific 

Internaţional 

Guţu 

Corneliu 

Condraţchi 

Liliana 

24-25 aprilie 

2019 

http://ase.md/avize/simpozion-

cercetatori-2019.html 

Planificat / 

realizat 

4. CULTURA ŞTIINŢIFICĂ 

DESCHISĂ CA ELEMENT 

IMPORTANT AL NOII 

PARADIGME DE EFECTUARE A 

CERECTĂRILOR 

Eveniment 

internaţional 

 

Seminar 

ştiinţific 

tematic 

Condraţchi 

Liliana 

 

(partener 

Institutul de 

Dezvoltare a 

Societăţii 

Informaţiona

le (IDSI)) 

5 martie 2019 http://ase.md/avize/conferin-a-de-

lansare-a-proiectului-

minerva.html 

Planificat/ 

realizat 

http://ase.md/avize/ecfs-2019.html
http://ase.md/avize/ecfs-2019.html
http://ase.md/avize/ecfs-2019.html
http://ase.md/avize/ecfs-2019.html
http://ase.md/avize/ecfs-2019.html
http://ase.md/avize/simpozion-cercetatori-2019.html
http://ase.md/avize/simpozion-cercetatori-2019.html
http://ase.md/avize/simpozion-cercetatori-2019.html
http://ase.md/avize/simpozion-cercetatori-2019.html
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5. INSTRUMENTE TIC PENTRU 

CERECTARE, ASIGURAREA 

EVALUĂRII CALITĂŢII ŞI 

VIZUALIZAREA 

CONŢINUTULUI ŞTIINŢIFIC 

DIGITAL DIN REPUBLICA 

MOLDOVA 

Atelier de 

lucru 

Condraţchi 

Liliana  

6 martie 2019 http://ase.md/avize/conferin-a-de-

lansare-a-proiectului-

minerva.html 

Planificat / 

realizat 

6. ANTREPRENORIATUL 

TINERILOR: PROVOCĂRI ȘI 

PERSPECTIVE 

Workshop Bucos 

Tatiana 

Barbăneagră 

Oxana 

Stihi 

Ludmila 

4 martie 2019 http://ase.md/avize/workshop-

antreprenoriatul-tinerilor.html 

Planificat/ 

realizat 

7. CURRICULUMUL UNIVERSITAR: 

PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI 

DE DEZVOLTARE ÎN 

CONTEXTUL 

INTERNAȚIONALIZĂRII 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR 

DIN  

REPUBLICA MOLDOVA 

WORKSHOP Tomşa 

Aurela  

22 martie 2019 http://ase.md/avize/workshop-

curriculumul-universitar.html 

Planificat/ 

realizat 

8. INFO WEEK – H2020/2019, 

EDIŢIA A V-A 

Ateliere de 

lucru 

Condraţchi 

Liliana  

11-15 martie 

2019 

http://ase.md/component/jem/even

t/93-infoweek-h2020-ed-5.html 

Planificat/ 

realizat 

9. CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO-

PRACTICĂ INTERNAȚIONALĂ 

"CONTROLUL INTERN ÎN 

CADRUL INSTITUȚIILOR 

FINANCIARE ÎN CONTEXTUL 

NOULUI CADRU DE 

REGLEMENTARE ȘI AL 

PROVOCĂRILOR 

TEHNOLOGICE" 

Conferinţă 

ştiinţifico-

practică 

internaţională 

Cobzari 

Ludmila 

 

Belobrov 

Angela 

22 – 23 martie 

2019 

http://ase.md/component/jem/even

t/94-conf-finate-22-03-2019.html 

Neplanificată 

10. CONSOLIDAREA EXCELENȚEI Masă rotundă Cobzari 5 aprilie 2019 http://ase.md/component/jem/even Planificat/ 

http://ase.md/avize/workshop-antreprenoriatul-tinerilor.html
http://ase.md/avize/workshop-antreprenoriatul-tinerilor.html
http://ase.md/avize/workshop-antreprenoriatul-tinerilor.html
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ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 

FINANCIAR-BANCARĂ 

Ludmila t/95-consolidarea-excelentei-in-

cercetarea-stiintifica-financiar-

bancara.html 

realizat 

11. TELECONFERINȚA 

INTERNAȚIONALĂ A 

TINERILOR CERCETĂTORI 

“ CREAREA SOCIETĂȚII 

CONȘTIINȚEI”, EDIȚIA A 8-A 

Conferinţă  Todoroi 

Dumitru 

19 aprilie 2019 http://ase.md/component/jem/even

t/53-teleconferinta-internationala-

a-tinerilor-cercetatori-crearea-

societatii-constiintei-editia-a-8-

a.html 

Planificat / 

realizat 

12. COMUNICARE DIDACTICĂ: 

PROBLEME ȘI CORECTITUDINE 

Masă rotundă Vaculovschi 

Dorin 

18 iunie 2019 http://ase.md/component/jem/eve

nt/98-comunicare-didactica-

probleme-si-corectitudine.html 

Planificat/reali

zat 
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10.5. Tematica de cercetare științifică 

Activitatea de cercetare ştiinţifică de bază executată în cadrul ASEM, în anul 2018, s-a axat pe 8 

proiecte finanţate din sursele bugetului de stat şi 28 proiecte de inițiativă.Tematica este prezentată îm 

puntul 10.1. Fișele proiectelor sunt prezentate mai jos. 

Fişa proiectului instituțional de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcția strategică:  

08.07 „Materiale, tehnologii și produse inovative” 

Codul și denumirea proiectului:  

15.817.06.30A „Monitorizarea competitivității economice a Republicii Moldova în context 

regional și mondial și direcții de ameliorare și dezvoltare din perspectiva implementării 

Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană” 

II. Obiectivele proiectului  

Iidentificarea şi evaluarea avantajelor şi dezavantajelor competitive ale Republicii Moldova 

pe termen mediu în raport cu alte state; (ii) elaborarea unui model de evaluare şi de 

dezvoltare a competitivităţii Republicii Moldova pe termen mediu; (iii) poziţionarea 

Republicii Moldova în Ratingul global al competitivităţii în contextul mondial şi regional; 

(iv) prezentarea Republicii Moldova în ediţiile anuale a „The Global Competitiveness 

Report” pentru anii 2014-2018; (v) determinarea unor strategii coerente şi politici 

guvernamentale de stimulare a creşterii competitivităţii. 

III. Termenul executării  

2017-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

423,5 mii lei 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată: 423,5 mii lei Executată: 423,5mii lei 

VI. Proiectele organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Institutul de Cercetări Economice şi Studii Europene al ASEM 

Centrul de Competitivitate, Inovare şi Securitate Economică 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

 1. Belostecinic Grigore, dr. hab., prof. univ., academician – director de proiect 

2. Guţu Corneliu, dr., conf. cercet. – consultant ştiinţific 

3. Cotelnic Ala, dr. hab., prof. univ. - cercet. șt. principal 

4. Feuraș Eugenia, dr. hab., prof. univ. - cercet. șt. coordonator 

5. Savciuc Oxana, dr., conf. univ. - cercet. șt. coordonator 

6. Hîrbu Eduard, dr., conf. univ - cercet. șt. coordonator 
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7. Bragoi Diana, drd - cercet. știintific 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018 

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Sistematizarea 

experienţei comunitare 

(UE) în domeniul 

ameliorării 

competitivităţii la etapa 

de preaderare la UE 

 

 

Evaluarea avantajelor şi 

dezavantajelor 

competitive ale 

Republicii  Moldova în 

anul 2018 şi identificarea 

oportunităţilor de 

dezvoltare a  

competitivităţii pe termen 

mediu 

 analiza politicilor de dezvoltare a competitivităţii la etapa 

de preaderare.  

 ajustarea metodologiei de evaluare a competitivităţii pentru 

anul 2018.  

 evaluarea dezvoltării sectorului TI a R. Moldova în context 

regional şi mondial pentru anul 2018.  

 organizarea sondajului reprezentativ în regiunile de 

dezvoltare Nord, Centru şi Sud. 

 

 evaluarea nivelului şi indicelui de competitivitate globală a 

R. Moldova în anul 2018.  

 testarea finală a modelului de evaluare a competitivităţii.  

 evaluarea competitivităţii exporturilor R. Moldova după 

intensitate tehnologică pentru diverse pieţe externe în anul 

2018. 

 formularea recomandărilor de ameliorare şi dezvoltare a 

competitivităţii la etapa de preaderare la UE. 

 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice selective (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu 

referinţă la proiectul dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

1. DUCA Gh., BELOSTECINIC Gr., PETRESCU I.,  Managementul timpului, Timpul ca 

resursă strategică pentru organizație și om, volumul I, București, 375 p., 2018, ISBN 978-

973-618-423-9. 

2. DUCA Gh., BELOSTECINIC Gr., PETRESCU I.,   Managementul timpului, Managementul 

timpului, știință omniprezentă în viziune academică, volumul II, București, 391 p., 2018,  

ISBN 978-973-618-424-6. 

3. Grigore, BELOSTECINIC, Through innovation and competitiveness to economic progress, 

La economia del futuroen Europa. Cienia y realidad, Real Academia de Ciencias Economicas 

y Financieras, Barcelona, Spain, 2018, p.89-108, ISBN 978-84-697-6117-5. 

4. GUȚU C., BÎRCĂ A. The labour market in the European Union and the Republic of 

Moldova : discrepan-cies and inadvertencies / La economia del futuroen Europa. Cienia y 

realidad. – Real Academia de Ciencias Economicas y Financieras, Barcelona, Spain, 2018, 

p.131-159. ISBN 978-84-697-6117-5. 

5. GUȚU C., The impact ot the sphere of culture and creative industries on yhe sustainable 

eceonomic developmentEl reto de la prosperidad compartida. Rapel de las tres culturas ante 

el siglio XXI.  La economia del futuroen Europa. Cienia y realidad. – Real Academia de 

Ciencias Economicas y Financieras, Barcelona, Spain, 2018, p.119-134. ISBN 978-84-09-

02894-8. 

6. Guțu C., Feuraș E., Stimulations VS behaviors: the case of doctoral studies in the Republic of 

Moldova / Smart-освіта: ресурси та перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-метод. 

конф. (Київ, 7 грудня 2018 р.) : тези доповідей.– К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 

65-68 с. – Укр. та англ. мовами. ISBN 978-966-629-909-6 
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7. SAVCIUC, Oxana, CASAP, Lucia, Tendintele marketingului modern la etapa actuală: 

experienţe mondiale şi locale. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, 

Conferinţa ştiinţifică internaţională din 22-23 septembrie 2017, Chişinău, ASEM, 2018, vol. 

I, p. 45-51, 0,6 c.a., E-ISBN 978-9975-75-893-2. 

8. FEURAS, Eugenia, Politica monetar-creditara din Republica Moldova: scopuri declarate si 

interese realizate. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, Conferinţa 

ştiinţifică internaţională din 22-23 septembrie 2017, Chişinău, ASEM, 2018, vol. I, p. 227-

230, 0,4 c.a., E-ISBN 978-9975-75-893-2. 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2018 

Relevanţa teoretico-practică a proiectului constă în definirea, cuantificarea cantitativă 

şi evidenţierea calitativă a factorilor determinanţi ce contribuie la atingerea unui nivel sporit 

de competitivitate la etapa de asociere la UE, testarea practică a unui model neliniar pentru 

evaluarea, cu o mai mare precizie, a gradului de influenţă a factorilor determinanţi  asupra 

competitivităţii pe termen mediu, fapt care va oferi instrumente de identificare a 

impedimentelor ce stau în faţa îmbunătăţirii mediului de afaceri şi asigurării unei creşteri 

economice sustenabile. 

 

  

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul 

proiectului în anul 2018 (pînă la 300 cuvinte) 

A fost efectuată evaluarea unor factori importanți de asigurare a competitivității 

Republicii Moldova în context regional și mondial din perspectiva implementării Acordului 

de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, precum: resursele umane, accesul la 

resurse financiare, infrastructura transporturilor, infrastructura energetică, infrastructura 

calității, dezvoltarea societății informaționale, facilitarea comerțului, impozitarea și 

administrarea fiscală, știința, tehnologii și inovații, concurența. 

Au fost identificate o serie de constrângeri și probleme cu care se confruntă Republica 

Moldova cu referință la fiecare din grupele de factori indicați mai sus. 

A fost efectuat un sondaj de opinii prin metoda anchetei pe un eșantion reprezentativ de 

118 manageri de companii în vederea evaluării competitivității Republicii Moldova după un 

număr de 12 grupe de indicatori determinanți ai competitivității naționale. Au fost 

indentificați factorii cu influență pozitivă (pregătirea tehnologivă, complexitatea afacerilor, 

eficiența pieței bunurilor, eficiența pieței muncii) și a celor cu influență negativă (inovarea, 

dezvoltarea pieței financiare, stabilitatea macroeconomică) asupra competitivității 

Republicii Moldova, precum și modificarea acestora în comparație cu perioadele anterioare. 

Au fost identificați factorii principali cu impact negativ asupra dezvoltării afacerilor în 

Republica Moldova din perspectiva creșterii competitivității acestora. 

Conform metodologiei WEF, poziţia unui stat după Indicele Global al Competitivităţii 

este calculată  în baza a 110 indicatori, grupaţi în 12 “piloni” ai competitivităţii, dintre care 

patru constituie factori de bază, şase factori de creştere a eficienţei şi doi factori 

inovaţionali. Aceştia sunt: instituţiile, infrastructura, stabilitatea macroeconomică, 

sănătatea, educația și abilitățile, educaţia superioară şi trainingul, eficienţa pieţei muncii, 

pregătirea tehnologică, eficienţa pieţei bunurilor, gradul de sofisticare a pieţei financiare, 

mărimea pieţei, dinamismul afacerilor și inovaţiile.  

Primele 10 poziții în Raportul  Global al Competitivităţi 2018-2019 se prezintă astfel: 

poziţia 1 -  Statele Unite ale Americii, poziţia 2 - Singapore, poziţia  3 - Germania, poziția 4 - 

Elveţia, poziția 5 –Japonia, poziţia 6 - Olanda, poziția 7 -  Hong Kong SAR, poziția 8 - 
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Marea Britanie, poziţia 9 - Suedia, poziția 10 - Danemarca. 

În clasamentul mondial pentru 2018, Republica Moldova ocupă poziţia 88 din cele 140 

de ţări participante, în creştere cu o poziţie faţă de anul 2017, cu  valoarea punctajului 

obţinut de 55,5 puncte, valoarea maximă absolută fiind de 85,6 puncte.  

Menţionăm că, faţă de raportul anterior, în context regional, dintre ţările UE România a 

înregistrat o ameliorare a competitivităţii cu 16 poziții, înregistrând locul 52. Față de anul 

2017, între statele balcanice și  est-europene, Serbia (poziţia 65) Muntenegru (poziția 71), 

Albania (poziţia 76),  Ucraina (poziția 83), Macedonia (poziția 84)  înregistrează poziţii mai 

performante decât Republica Moldova în clasamentul mondial. Între statele Europei 

Centrale și de Est, doar Bosnia și Herțegovina înregistrează o poziție mai modestă în 

clasamentul mondial, poziția 91. 

În 2018, şi unele dintre statele membre ale CSI, în comparație cu Republica Moldova 

sunt mai puţin competitive, precum Republica Kârgâzstan, care este plasat pe o poziţie mai 

inferioară - poziția 97, și Tadjikistan - poziția 102.  Faţă de anul precedent înrăutățiri ale 

competitivității au înregistrat și alte state membre ale CSI: Federația Rusă (poziţia 43 faţă 

de 38), Kazahstan (poziţia 59 faţă de 57), Azerbaidjan (poziţia 69 faţă de 35),  iar o 

îmbunătățire au înregistrat Georgia (poziţia 66 faţă de 67) și Armenia (poziţia 70 faţă de 

73).  

După valoarea înregistrată la cei 12 “piloni”, poziţia Republicii Moldova a fost 

influenţată negativ de  variabilele care determină mediul macroeconomic  – poziţia 95 faţă 

de poziţia 81 în anul 2017. Astfel, după mediul macroeconomic, ţara noastră înregistrează, 

în clasamentul mondial, o apreciere mai bună faţă de Albania (poziţia 97), Muntenegru 

(poziţia 102), Croația (poziţia 106), Iran (poziţia 117), Mongolia (poziţia 121),  Brazilia 

(poziţia 122), Ucraina (poziţia 131), Argentina (poziţia 136), Egipt (poziția 135) sau 

Venezuela (poziţia 140).   

În comparaţie cu poziţia generală 88 din clasament, Republica Moldova a înregistrat 

punctaje mai bune la următorii indicatori:  pregătirea tehnologică - poziţia 48, cu o 

îmbunătățire faţă de poziţia 53 în 2017, dinamismul afacerilor  - poziţia 69, cu o 

îmbunătățire semnificativă faţă de poziţia 120 în  2017, eficienţa pieţei bunurilor - poziţia 70 

faţă de poziţia 97 în anul 2017, eficienţa pieţei muncii - poziţia 71 faţă de poziţia 94 în anul 

2017, educație și abilități - poziţia 73, cu o îmbunutățire de 10 locuri faţă de poziţia 83 în 

anul 2017,  infrastructura  - poziţia 79, cu o îmbunutățire de 5 locuri faţă de poziţia 84 în 

anul 2017,  instituţiile - poziţia 84 cu o îmbunutățire de 35 locuri faţă de poziţia 119  în anul 

2017. 

În contrariu, cel mai slab punctaj (30,2), Republica Moldova l-a obţinut la capitolul 

capacitatea inovațională, respectiv, la acest capitol, ocupând poziţia 105, comparativ cu 

poziţia 128  în anul 2017,  şi situându-se pe ultimul loc în Europa Centrală şi de Est. Poziţia 

ţării noastre a fost influenţată negativ și de gradul de sofisticare a pieţei financiare  - poziţia 

128 faţă de poziţia 124 în anul 2017. Din motive obiective, un loc inferior, în clasamentul 

mondial, este obţinut şi la indicatorul  -  mărimea pieţei, poziţia 126, faţă de poziţia 120 în 

anul 2017. 
  

 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

Ministerul Economiei și Infrastructurii; 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; 

Universitățile cu facultăți de profil economic. 
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Fişa proiectului instituțional de cercetări fundamentale / aplicative 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul/ cifrul şi denumirea proiectului  

Direcția strategică ”Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 

Cifrul 15.817.06.31A 

Denumirea ”Reconfigurarea sistemului financiar din Republica Moldova prin prisma 

criteriilor de eficiență în contextul Acordului de Asociere între Uniunea Europeană și 

Republica Moldova” 

II. Obiectivele proiectului  

Proiectul va realiza următoarele obiective:  

(i) abordarea ştiinţifică şi complexă a conceptului de eficienţă a sistemelor financiare;  

(ii) identificarea şi dezvoltarea standardelor UE în domeniul sistemelor financiare reieşind din 

criteriile de eficienţă şi cuantificarea gradului în care acestea sunt acoperite în Acordul de Asociere 

(în continuare, AA);  

(iii) elaborarea şi aplicarea metodologiei de evaluare a impactului armonizării sistemului financiar 

din RM la standardele UE;  

(iv) elaborarea recomandărilor privind atenuarea impactului negativ şi consolidarea impactului 

pozitiv de la adaptarea sistemului financiar din RM la standardele UE;  

(v) diseminarea rezultatelor. 

III. Termenul executării  

2015-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării (mii lei) 

- 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei), 2018 

Finanţarea planificată ( mii lei): 228,2 Executată ( mii lei): 228,2 

 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Centru de Studii Financiar-Monetare din cadrul Institutului de Cercetări Economice şi Studii 

Europene, ASEM  

Departamentul Investiții şi Activitate Bancară, ASEM 

Departamentul Econometrie și Statistică economică, ASEM 

Departamentul Management Internațional, ASEM 

 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

 Secrieru A., prof. univ., dr. habilitat 

Pârţaci I., prof. univ. , dr. 

Lopotenco V., conf. univ. dr. 

Pisaniuc M., conf. univ. dr. 

Gorobeţ I., conf. univ. dr. 
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Roller A., conf. univ. dr. 

Mija S. 

Paniş O. 

Margarint E. 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018 

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150 de  cuvinte) 

1. - Elaborarea metodologiei de 

evaluare a costurilor şi 

beneficiilor de la 

implementarea Acordului de 

Asociere în domeniul 

sistemului financiar; 

- Identificarea costurilor şi 

beneficiilor de la 

implementarea Acordului de 

Asociere în domeniul 

sistemului financiar 

Realizarea cercetărilor ştiinţifice planificate în cadrul etapei 

au determinat obţinerea următoarelor rezultate: 

- Studiul asupra practicilor ţărilor membre ale UE în 

implementarea reglementărilor europene în domeniul 

sistemelor financiare realizat. Au fost identificate costurile 

şi beneficiile implementării reglementărilor în domeniul 

sistemelor financiare; 

- Metodologia de evaluare a costurilor şi beneficiilor de la 

implementarea Acordului de Asociere în domeniul 

sistemului financiar elaborată; 

- Studiul asupra costurilor şi beneficiilor de la 

implementarea Acordului de Asociere în domeniul 

sistemului financiar realizat; 

- Recomandările de consolidare a beneficiilor de la 

implementarea Acordului de Asociere în domeniul 

sistemului financiar elaborate. 

 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la 

proiectul dat pe anul 2018 (conform formei 4 din structura raportului) 

- Articole din alte reviste editate în străinătate 

1. PÂRȚACHI, I.;  ȘIȘCAN, N. Macroeconometric panel data analysis of the push- and pull- 

factors of migration flows in Moldova. Revista Română de Statistică. Supliment. 2018, nr. 5, 31-

46.  

2. PARȚACHI, I.; CIOMARTAN VASILICA, L. Sursele de date statistice – punct de pornire în 

analizele statistice. Particularităţi ale principalelor surse de date statistice oficiale. Revista Română 

de Statistică. Supliment. 2018, nr. 5, 162-170. 

3. PÂRȚACHI, I.; MOTELICA V. The difference of the actual price level from the echilibrium 

one and its impact on inflation. Management and Economics Review,  2018, ISSN: 2501-885X.    

- Articole din reviste naţionale (categoria B): 

4. ANGHELACHE, C.; PÂRȚACHI, I.; ANGHEL, M.-G. Previzionarea creșterii economice. 

Revista Economica. 2017, 2 (100), 147-152. 

5. ANGHELACHE, C.; PÂRȚACHI, I.; ANGHEL M.-G.; AVRAM, D.; BUREA, D. Rolul 

cercetării știinţifice în dezvoltarea economică. Revista Economica. 2018, nr. 3(105), 122-141. 

ISSN 1810-9136. 

- Rapoarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

(naţionale / internaţionale): 

6. DAROVANNAIA, A., GOROBEȚ, I. Acțiuni de ajustare a politicii depozitare la condițiile 

http://www.revistadestatistica.ro/supliment/index.php/sursele-de-date-statistice-punct-de-pornire-in-analizele-statistice-particularitati-ale-principalelor-surse-de-date-statistice-oficiale/
http://www.revistadestatistica.ro/supliment/index.php/sursele-de-date-statistice-punct-de-pornire-in-analizele-statistice-particularitati-ale-principalelor-surse-de-date-statistice-oficiale/
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contemporane ale pieței. În: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii. Conferința 

științifică internațională din 22-23 septembrie 2017, Chișinău, ASEM, 2018, 76-81. ISBN 978-

9975-75- 892-5. 

7. GOROBEȚ, I., DAROVANNAIA, A. Supravegherea pieței financiare în contextul circulației 

monedei virtuale. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, Conferinţa științifică  

internaţională din 22-23 septembrie 2017, Chișinău, ASEM, 2018, 88-91. E-ISBN 978-9975-75-

891-8. 

8. LOPOTENCO, V. Analiza factorilor de influenţă asupra eficienţei sistemului bancar din 

Republica Moldova. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, Conferinţa științifică  

internaţională din 22-23 septembrie 2017, Chișinău, ASEM, 2018, 98-101. E-ISBN 978-9975-75-

891-8. 

9. PÂRȚACHI, I. A study concerning macroeconomic correlations on the basis of ARIMA 

models. În:  Dezvoltarea durabilă în condițiile de instabilitate economică. Conferința științifică 

internațională din 23-24 iunie 2017, Satu Mare, Academia Comercială, 2017, 201-206. ISBN 978-

606-8288-02-4 

10. PÂRȚACHI, I., LEAHU, L. Statistica și locul ei în economia cunoașterii ca instrument de 

gândire. În: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii. Conferința științifică 

internațională din 22-23 septembrie 2017, Chișinău, ASEM, 2018, 89-92. ISBN 978-9975-75- 

892-5. 

11. PISANIUC, M. Financial Innovation And Their Role In Economic Development / Inovația 

financiară și rolul acesteia în dezvoltarea economică. În: Fostering Knowledge Triangle in 

Moldova. Academy of Economic Studies of Moldova, Centre for Studies in European Integration. 

12. PISANIUC, M. Modelele inovative de Business și necesitatea aplicării în economia națională. 

În: Fostering Knowledge Triangle in Moldova. Coference Proceedings, 2018, 160-168. ISBN 978-

9975-3129-7-4. 

13. ROLLER, A. Managementul personalului bancar în procesul de ameliorare continuă a calității 

serviciilor oferite clienților. În: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii. Conferința 

științifică internațională din 22-23 septembrie 2017, Chișinău, ASEM, 2018, 110-116. ISBN 978-

9975-75- 892-5. 

14. SĂVOIU, Gh., PÂRȚACHI, I., GOGU, E. A. Metoda de producție și metoda de consum a PIB 

– surse de modelare macro-econometrică. În: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii. 

Conferința științifică internațională din 22-23 septembrie 2017, Chișinău, ASEM, 2018, 81-88. 

ISBN 978-9975-75- 892-5. 

15. SECRIERU, A. Sistemul bancar din Republica Moldova evaluat prin prisma supremației legii. 

În: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii. Conferința științifică internațională din 

22-23 septembrie 2017, Chișinău, ASEM, 2018, 31-36. ISBN 978-9975-75- 892-5. 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2018 

Valoarea teoretică și aplicativă a rezultatelor cercetării constă în dezvoltarea suportului metodologic 

pentru evaluarea implementării Acordului de Asociere în domeniul financiar-bancar și crearea 
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premiselor pentru îmbunătăţirea contextului general de implementare a AA (capitolele „Servicii 

Financiare” şi „Circulaţia liberă a capitalurilor”), reducerea costurilor şi creşterea beneficiilor de la 

implementarea AA. 

Având în vedere rezultatele obţinute în cadrul realizării cercetărilor în 2018, se impune următoarele 

concluzii: 

Din analizele realizate la etapele anterioare a proiectului, putem conchide că, implementarea 

Acordului de Asociere UE  în domeniul  serviciilor financiare va avea o influență importantă asupra 

performanței economiei Republicii Moldova, dar și va contribui totodată la stabilitatea sistemului 

financiar, care se va reflecta prin următoarele: 1. transparenţă sporită a pieţelor financiare; 2. 

instituirea unei supravegheri şi a unor controale ale aplicării eficace în sectorul financiar; 3. 

creşterea rezistenţei şi stabilităţii sectorului financiar; 4. sporirea responsabilităţii actorilor financiari 

şi îmbunătăţirea protecţiei consumatorilor. 

În acest context metodologia de evaluare a costurilor şi beneficiilor de la implementarea Acordului 

de Asociere în domeniul sistemului financiar poate contura concluzii cu privire la eficacitatea 

adaptării sistemului financiar din RM la standardele UE,  dar și beneficiile care urmează să fie atinse 

împreună cu  costurile asociate procesului de implementare a reglementării.  

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul 

proiectului în anul 2018 (pînă la 300 cuvinte) 

Realizarea cercetărilor ştiinţifice planificate în cadrul etapei au determinat obţinerea următoarelor 

rezultate: 

- Studiul asupra practicilor ţărilor membre ale UE în implementarea reglementărilor europene în 

domeniul sistemelor financiare realizat. Au fost identificate costurile şi beneficiile implementării 

reglementărilor în domeniul sistemelor financiare; 

- Metodologia de evaluare a costurilor şi beneficiilor de la implementarea Acordului de Asociere în 

domeniul sistemului financiar elaborată; 

- Studiul asupra costurilor şi beneficiilor de la implementarea Acordului de Asociere în domeniul 

sistemului financiar realizat; 

- Recomandările de consolidare a beneficiilor de la implementarea Acordului de Asociere în 

domeniul sistemului financiar elaborate. 

 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

Beneficiarii potenţiali ai rezultatelor obţinute în cadrul proiectului sunt Banca Naţională a Moldovei, 

Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei și 

Infrastructurii, Facultăţile de profil economic ale instituţiilor superioare de învăţământ, etc. 
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Fişa proiectului de cercetări din cadrul Programului de Stat 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Direcția strategică:  

08.07 ”Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 

11Codul și denumirea proiectului:  

16.00420.08.18A, „Evaluarea sustenabilității sistemului național de pensii și identificarea 

soluțiilor de reformare în contextul asigurării securității sociale și economice a Republicii 

Moldova” 

II. Obiectivele proiectului  

Evaluarea stării curente sistemului public actual de pensii de tip redistributiv și solidar; 

utilizarea metodelor statistico-economice în identificarea deficiențelor sistemului public de 

pensii al Republicii Moldova; identificarea și cuantificarea impactului riscurilor de 

neperformantă a sistemului actual de pensii asupra securității economice și sociale a 

Republicii Moldova; analiza impactului procesului migraționism asupra situației curente și 

de perspectivă a sustenabilității sistemului public de pensii; cuantificarea impactului 

evoluțiilor demografice curente și viitoare asupra capacității de plată a sistemului public de 

pensii; evaluarea actuarială a sistemului național de pensii și identificarea deficitului 

actuarial al bugetului public de asigurări sociale; evaluarea comparativă a sistemului 

național de pensii cu practicele comunitare; elaborarea soluțiilor alternative de reformare a 

sistemului național de pensii prin prisma strategiilor și directivelor Uniunii Europene și 

recomandărilor instituțiilor internaționale;  prezentarea avantajelor sistemului de pensii cu 

capitalizare prin aplicarea metodelor actuariale; elaborarea sistemului de indicatori statistici 

de monitorizare continuă a performanțelor sistemului național public de pensii; corelarea 

rezultatelor obținute și valorificarea acestora în vederea asigurării securității economice; 

estimarea actuarială a planurilor de pensii cu beneficii definite și contribuții definite; 

identificarea prin cuantificări actuariale cele mai optime planuri private de pensii pentru 

Republica Moldova; diseminarea  publică a rezultatelor; elaborarea de recomandări pentru 

autoritățile publice centrale ( Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Casa 

Națională de Asigurări Sociale, Comisia Națională a Pieței Financiare) responsabile de 

elaborarea politicelor de securitate economică și socială a Republicii Moldova. 

III. Termenul executării  

2017-2018 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

400 mii lei 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată: 200 mii lei Executată: 200 mii lei 

 

VI. Proiectele organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Centrului de Studii Matematice, Statistice și Econometrice, ASEM 
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VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

 Verejan Oleg, cercetător ştiinţific principal 

Hîrbu Eduard, cercetător ştiinţific coordonator 

Bradu Marcel, cercetător ştiinţific coordonator 

Tacu Mariana, cercetător ştiinţific 

Verejan Victoria, cercetător ştiinţific 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2018 

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului (150 de  cuvinte) 

  

1. • 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 national; analiza legislației 

în vigoare privind sistemul 

național de pensii,  

• Analiza comparativă a 

avantajelor și dezavantajelor 

modificărilor sistemului public de 

pensii, analiza sustenabilității pe 

termen scurt, mediu și lung a 

sistemului actual de pensii;  

Analiza sistemelor de pensii din 

diverse țări, în special cele 

europene, în scopul identificării 

soluțiilor alternative pentru 

sistemul public național; 

• Utilizarea metodelor statistico-

demografice, de mișcare naturală 

și migratorie a populației, 

utilizarea tehnicelor actuariale 

pentru evaluarea impactului 

demografic asupra sustenabilității 

sistemului de pensii; 

• Evaluarea și prezentarea 

soluțiilor alternative de reformare 

a sistemului național de pensii; 

• Prezentarea avantajelor 

sistemului de pensii cu capitalizare 

prin aplicarea metodelor 

actuariale; 

 Determinarea soluțiilor alternative de 

reformare a sistemului național de pensii; 

• Prezentarea avantajelor sistemului de pensii cu 

capitalizare prin aplicarea metodelor 

actuariale; 

• Prezentarea sistemului de indicatori statistici 

de monitorizare continuă a performanțelor 

sistemului național public de pensii;  

• Analiza programelor investiționale a 

fondurilor private de pensii; 

• Determinarea avantajelor  rezultate din 

evaluarea actuarială a planurilor de pensii cu 

beneficii definite și contribuții definite și 

identificarea prin cuantificări actuariale a 

planurilor private de pensii sau oricărei forme 

bazate pe principiul de acumulare (de ex., 

condiţional-cumulative), optime pentru 

Republica Moldova – alternative la sistemul 

public de pensii actual;  

• Analiza riscurilor sistemelor de pensionare 

condiţional-cumulative şi cumulative; 

• Analiza sistemelor de pensii din diverse țări, în 

special cele europene, identificînd soluții 

alternative pentru sistemul public național; 

 Organizarea unei mese rotunde cu tema 

„Evaluarea sustenabilității sistemului național 

de pensii”, la data de 20.12.2018, ASEM; 

• Participarea a 2 executori de proiect la 

Conferința Internațională “19th ISSA 

International Conference of Social Security 

Actuaries, Statisticians and Investment 

Specialists”, ediția a 19-a,  organizată de 

International Social Security Association, care 
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• Analiza programelor 

investiționale a fondurilor private 

de pensii. 

• Participarea la 

conferințe/seminare internaționale 

privind problemele sistemelor de 

pensii, identificarea  soluțiilor de 

reformare și cercetare a metodelor 

actuariale de evaluare; 

• Organizarea unei mese rotunde 

cu tema „Evaluarea sustenabilității 

sistemului național de pensii”, la 

data de 20.12.2018, ASEM. 

a avut  loc în Kuwait City, Kuwait; 

• Participarea la Conferința Ştiinţifică 

Internaţională ”COMPETITIVITATEA ŞI 

INOVAREA ÎN ECONOMIA 

CUNOAŞTERII”, 28-29 septembrie, 2018, 

ASEM și prezentarea raportului 

„Sustenabilitatea sistemului național de pensii 

și soluții de reformare”; 

 Expunerea unor rezultate ale cercetării în 

cadrul mese rotunde „Provocări în dezvoltarea 

și reglementarea serviciilor financiare”, 

organizată în cadrul ASEM, 03 octombrie 

2018. 

 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu 

referinţă la proiectul dat pe anul 2018  

1. VEREJAN O., BRADU M., HÂRBU E., TACU M., VEREJAN V., Indicatori statistici 

de analiză şi monitorizare a sistemului public de pensii. Revista științifico-didactică 

„Economica”. 2018, nr.2 (104)/2018, 117-144, ISSN 1810-9136; 

2. VEREJAN O.. Sustainability of the national pension system and analysis of its 

reformation solutions. Solemne Acto Academico Conjunto con la Academia de Estudios 

Econуmicos de Moldavia, Publicaciones de la Real Academia de Ciencias Económicas 

y Financieras „The Economy of the Future in Europe Science and Reality”, 24-28 mai 

2017 în Chișinău. 2018, Barselona, 187-204, ISBN- 978-84-697-6117-5; 

3. VEREJAN O., HÂRBU E., BRADU M., Perspectivele de sustenabilitate și soluții 

alternative de dezvoltare a sistemului național de pensii, culegere de materiale ale 

Conferinței Ştiinţifică Internaţională ”COMPETITIVITATEA ŞI INOVAREA ÎN 

ECONOMIA CUNOAŞTERII”, 28-29 septembrie, 2018, ASEM. 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2018 

Prin conţinutul lor, cercetările realizate în cadrul proiectului reprezintă un element de 

originalitate şi noutate deplină, deoarece până în prezent în Republica Moldova nu a fost 

abordată din punct de vedere ştiinţific şi metodologic problematica reconfigurării 

sistemului financiar din Republicii Moldova prin prisma criteriilor de eficienţă în 

contextul implementării actelor normative privind securitatea economică a Republicii 

Moldova. Pentru asigurarea supravegherea stării sistemului de pensii și monitorizării 

riscurilor de incapacitate de plată a unui sistemului public de pensii, a fost elaborat un 

sistem de indicatori statistici, care poate fi utilizat de autoritățile publice naționale din 

domeniul protecției sociale prin pensii, în special pentru limita de vârstă (autoritatea 

publică centrală și Casa Națională de Asigurări Sociale). De asemenea, cercetările în 

cadrul proiectului au demonstrat că îmbătrânirea populaţiei, migraţia peste hotare a 

persoanelor apte de muncă și astfel reducerea numărului de contribuabili, precum şi 

practica „salariului în plic” sunt câțiva dintre factorii care pun în pericol actualul sistem 

de pensionare. Astfel, determinarea unei alternative la sistemul curent de pensii trebuie 
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să fie o prerogativă de bază a autorităților publice. Or, reforma sistemului de pensii 

realizată începând cu 01.01.2017 a avut un efect favorabil pentru beneficiarii de pensii, 

însă aspectul pe terme lung al reformei denotă riscuri de sustenabilitate. Astfel, se 

constată că capacitatea de plată a Bugetului de Asigurării Sociale de Stat este amenințată 

de riscurile demografice și economice, în timp ce pe tern scurt (3-4 ani) se observă a 

încadrare în parametrii admisibil de rezistență la șocurile economice și sociale. Cele mai 

adecvate alternative de reformare se referă la combinarea sistemului actual cu cheme de 

pensii cumulative (de tip multipilon sau condițional-cumulative). Însă până la 

reformarea complexă a sistemului de pensii și asigurarea implementării politicilor de 

creștere a ocupării forței de muncă, cercetările în cadrul proiectului au demonstrat că pe 

termen scurt, autoritățile publice trebuie să intervină în diminuarea riscurilor evidențiate, 

care amenință securitatea socială și economică a țării. Intervenția imediată se manifestă 

prin necesitatea creării unui fond de rezervă/de acumulare de protecție socială , care va 

fi utilizat numai în condiții de criză sistemică, cu repercusiuni asupra fondurilor de 

asigurări sociale. Or, înființarea fondului poate treptat sa  înlocuiască  schema  actuala  

de  pensii  publice  cu  o schema de capitalizare („pensie prin capitalizare”). 

  

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul 

proiectului în anul 2018 (pînă la 300 cuvinte) 

1. Au fost stabilite următoarele metode de cercetare a temei: 

• Documentarea cadrului juridic european (Directivele UE) referitor la cerințele și 

prerogativele de politici publice, strategii stabilite pentru asigurarea sustenabilității 

sistemelor publice ale spațiului comunitar corelat cu asigurarea unei pensii decente 

pensionarilor. De asemenea, au fost analizate și recomandările instituțiilor naționale 

în vederea  ; 

• Analiza experiențelor țărilor est-europene și vest-europene, altor practici mondiale de 

implementare a sistemelor de pensii corporative sau cumulative (finanțate), cu 

contribuții și/sau beneficii definite; 

• Studierea oportunităților investiționale aferente programelor de pensii cumulative 

aferente sistemelor de pensii bazate pe principii cumulative. Utilizarea metodelor 

actuariale de analiza a programelor investiționale specifice fondurilor private de 

pensii; 

• Analiza literaturii de specialitate și metadatelor statistice europene pentru elaborarea 

și sistematizarea unui sistem de indicatori statistici utilizați pentru monitorizarea 

sustenabilității sistemului de pensii național. 

2. A fost realizată radiografia sistemului național public de pensii. Din analiza situațiie 

curente și prognozele realizate pe termen lung se constată că sistemul național de 

pensii necesită identificarea și dezvoltarea soluțiilor pe termen lung de 

sustenabilitate, ca efect al impactului negativ al factorilor demografici și de ocupare 

a forței de muncă, care amenință securitatea economică și socială a Republicii 

Moldova. 

3. Au fost evaluate practicile internaționale și identificate unele soluții alternative de 

reformare a sistemului public de pensii național, contribuind astfel la asigurarea 

securității sociale și economice a țării. 

4. Au fost evaluate și prezentate soluțiilor alternative de reformare a sistemului național 

de pensii; 
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5. Au fost prezentate avantajelor sistemului de pensii cu capitalizare prin aplicarea 

metodelor actuariale; 

6. Au fost analizate programelor investiționale a fondurilor private de pensii; 

7. A fost prezentat un sistem de indicatori statistici de monitorizare continuă a 

performanțelor sistemului național public de pensii. 

 

  

 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;  

Casa Națională de Asigurări Sociale;  

Comisia Națională a Pieței Financiare; 

Ministerul Economiei și Infrastructurii; 

Organizațiile necomerciale în domeniul social și de cercetare. 

 

 

 

10.6. Modalitatea de evaluare a rezultatelor cercetării 

 

Rezultatele cercetării personalului științifico-didactic al ASEM se efectuează conform 

Regulamentului privind evaluarea performanțelor cadrelor științifico-didactice și didactice, 

aprobat în redacția a 2 –a în cadrul Ședinței Senatului AEM din 24 aprilie 2019, proces verbal 

nr.9.  (http://ase.md/files/documente/regulamente/interne/2.6_reg_evaluare_profi_r2.pdf) 

Performanța în cercetarea științifică este apreciată în funcție de importanța rezultatelor, fiind 

atribuit un anumit punctaj. Rezultatele reprezintă lucrările științifice publicate în țară sau peste 

hotare în diferite reviste, participările la diferite conferințe, simpozioane științifice, organizate 

în țară și peste hotare, participarea în diverse proiecte de cercetare. Persoanele, care 

acumulează cel mai înalt punctaj pentru anul respectiv participă la concursul Profesorul anului. 

Câștigătorii obțin o primă în valoare de 15 mii lei.  

 

11. RELAȚII INTERNAȚIONALE 

 

11.1. Forme de colaborare internațională 

Principalele forme de colaborare internațională sunt: 

 

1. Colaborare inter-universitară; 

2. Programe de mobilitate; 

3. Studenţi străini. 

 

 

http://ase.md/files/documente/regulamente/interne/2.6_reg_evaluare_profi_r2.pdf
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11.2. Acorduri interuniversitare 

 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: 

Tabel  66. Acorduri  de  colaborare între ASEM și 

alte instituții de învățământ din străinătate 

I.                                                                               ROMÂNIA 
1.  1.  Academia de Studii Economice din Bucureşti  

2.  2.  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 08-04-2013 -nelimitat 

3.  3.  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 07.04.2000 - nelimitat 

4.  4.  Universitatea  Andrei Şaguna din Constanţa 17-04-2013 - nelimitat 

5.  5.  Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş 14.06.2005 - nelimitat 

6.  6.  Universitatea „Ovidius” din Constanţa 28.07.2006 - nespecificat 

7.  7.  
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea 

„Ovidius” din Constanţa 
30-09-2008-nespecificat 

8.  8.  Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi 25-06-2014 – nelimitat 

9.  9.  Universitatea de Nord Baia Mare 28–09-2007 - nespecificat 

10.  10.  Universitatea din Oradea nespecificat 

11.  11.  Universitatea Babeș – Bolyai 01-08-2014 – nelimitat 

12.  12.  Institutul de Control Intern din București 05-01-2015 – nelimitat 

13.  13.  Universitatea  „Vasile Alecsandri”din Bacău 25-02-2015 - nelimitat 

14.  14.  Universitatea Transilvania din Brașov, România 28-07-2015- nelimitat 

15.  15.  Universitatea din Craiova 12.11.2015- nelimitat 

16.  16.  Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad 02.11.2015-02.11.2020 

17.  17.  Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava 09.02.2016 – 09.02.2021 

18.  18.  Universitatea „Valahia” din Târgoviște 01.11.2016 – 01.11.2021 

19.  19.  Universitatea de Vest din Timişoara 05.10.2017 – nelimitat 

20.  20.  Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 19.02.2018 – 19.02.2021 

21.  21.  Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia 28.02.2019 - nedeterminat 

II.                                                                             RUSIA 

22.  1.  Universitatea TISBI 07.12.2012- 07.12.2022 

23.  
 

2.  
Санкт-Петербуржский государственный торгово-

экономический университет 
12-09-2013 – 12-09-2023 

III.                                                                         LETONIA 

24.  1. Şcoala Economică din Stockholm or.Riga 27.04.2007 – nelimitat 

25.  2. Information Systems Management Institute, Riga 24.02.2014 – nelimitat 

26.  3. Riseba University of Applied Sciences 28.03.2018 - nedeterminat 

IV.                                                                       BELARUS 

27.  1. Белорусский Экономический Университет 08.04.2014 – 08.04.2019 

28.  2. Полоцкий государственный университет 10.04.2012– nelimitat 

V.                                                                       UCRAINA 

29.  1.  Донецкий Национальный Университет 25.03.2016 – nelimitat 

30.  2.  Национальный университет  Водного Хозяйства 23.01.13 – nelimitat 

31.  3.  Одесский Институт Предпринимательства и Права 14.05.2002 - nelimitat 

32.  4.  Universitatea Naționala “Iurii Fedkovici”, Cernăuți 16.05.2013-16.05.2023 

33.  5.  
Национальный Горный Университет 

(Днепропетровск) 
01.07.2008 – nelimitat 
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34.  6.  Университет Экономики и Права «КРОК»- Киев 19.06.2009 – 19.06.2022 

35.  7.  
Приазовский Государственный Технический 

Университет 
25.02.2010 - nelimitat 

36.  8.  
Государственный Университет телекоммуникаций   

(Kiev) 
16.04.2014 – nelimitat 

37.  9.  

Черновицкий Торгово-Экономический Институт 

Киевского Нац. Торгово-Экономического 

Университета 

30-04-2014 – nelimitat 

38.  10.  
Universitatea Bucovineana de Studii Financiare și 

Economie de Stat 
20-11-2015 – 20-11-2020 

39.  11.  
Первомайским политехническим институтом 

Национального университета кораблестроения имени 

адмирала Макарова 

14-12-2015 – 14-12-2021 

40.  12.  Odessa National Academy of Food Technologies 01.03.2017 – nelimitat 

41.  13.  Ternopil National Economic University 01.12.2017 – 01.12.2022 

42.  14.  
Национальный университет «Львовская 

политехника» 
09.03.2018 – 09.03.2023 

VI.                                                                           FRANŢA 

43.  1. Universitatea Pierre Mendes France de Grenoble 21.03.2000 – nelimitat 

44.  2. Universitatea Paris-Dauphine 25.03.2008 – nelimitat 

45.  3. Universitatea Jean Moulin or.Leon; AUF 29.07.2007 – nelimitat 

46.  4. Universitatea Rennes-2 - Haute Bretaghe 11.02.2008 – nelimitat 

47.  5. Universitatea Montpellier 04.10.2016 – 04.10.2021 

VII.                                                                        POLONIA 

48.  1. Universitatea Dabrowa Gornicza 15-02-2017 – nelimitat 

VIII.                                                                    BULGARIA 

49.  1. Academia Economiei Naţionale “D.A.Tenov” 21.05.2009 – nelimitat 

IX.                                                                        TURCIA 

50.  1. Universitatea Hacettepe 03.06.2005 – nelimitat 

51.  2. Ankara Social Sciences Univuersity 23.01.2019 – 23.01.2024 

52.  3. Anadolu University 02.04.2019 – 02.04.2024 

53.  4. Alanya Alaaddin Keykubat University 2019 - 2024 

X.                                                                        ITALIA 

54.  1. Universitatea Degli Studi, Palermo 29.04.2005 - nelimitat 

55.  2. University of Parma 11.03.2019 – 11.03.2024 

XI.                                                                         SERBIA 

56.  1. Institutul de Economie Agricolă, Belgrad 09.10.2007 – nelimitat 

XII.                                                                       CHINA 

57.  1. Lanzhou University 22.03.2010 – nelimitat 

58.  2. Huanggang Normal University 27.03.2013 – nelimitat 

XIII.                                                                      CEHIA 

59.    1. 
Institutul de cercetari Stiintifice in domeniul Geodeziei, 

Topografiei si cartografiei 
27.09.2011- 27.09.2021 

XV                                                                          SUA 

60.  1. Keiser University, Florida 17.05.2014 – 17.05. 2019 

61.  2. Virginia State University 19.10.2017 – 19.10.2022 

XVI.                                                                  MACEDONIA 

   62. 1. Universitatea Stiinte Informatice si Tehnologii 17.06.2015 – nelimitat 

XVII.                                                                     ELVEȚIA 
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63. 

 
1. 

University of Applied Sciences and Arts Northwestern 

Switzerland 
05.12.2015 – 05.12.2020 

XVIII                                                                   NORVEGIA 

64. 1. 
Molde University College-Specialized University in 

Logistics 
28.06.2016 – nelimitat 

XIX                                                                         SPANIA 

65. 1. Academia Regală de Economie și Finanțe 23.09.2016 – 23.09.2021 

XX                                                                       LITUANIA 

66. 1. European Humanities University 24.10.2017 – 24.10.2022 

67. 2. Mikolas Romeris University 14.02.2018 – 14.02.2023 

XXI                                                                      SLOVENIA 

68. 1 International School of Social and Business Studies 15.05.2018 – nelimitat 

XXII                                                                       SUEDIA 

69. 1. Karlstad Business School, Karstad University 12.04.2016 – 12.04.2021 

XXIII                                                                  AZERBAIJAN 

70. 1. Baku Engineering University (BEU) 10.05.2018 – 10.05.2023 

71. 2. Azerbaijan State University 10.05.2018 – 10.05.2023 

XXIV                                                         FINLANDA 

72. 1. Humak University of Applied Science 28.02.2018 - nelimitat 

XXV                                                          VIETNAM 

73. 1. Ho Chi Minh City University of Technology 07.12.2018 – 07.12.2023 

 

Acorduri de colaborare între ASEM 

Şi alte instituţii de învăţămînt din Republica Moldova 

 

 

XXV                                                     UNIVERSITATI DIN RM 

74. 1. Universitatea Slavonă 2008 - nelimitat 

75. 2. Universitatea de stat „B P Hajdeu” din Cahul 14.02.2007 - nelimitat 

76. 3. Universitatea Real-Umanistica Cahul 2002 – nespecificat 

77. 

4. 

Institutul pentru Dezvoltatre şi Iniţiative Sociale (IDIS) 

Viitorul 11.10.2004 – nelimitat 

78. 5. Institutul Naţion al de Economie şi Informaţie 2003 - nelimitat 

79. 6. Institutul Muncii al Confederaţiei Sindicatelor  

80. 7. Institutul de Relatii Internationale din Moldova 08.05.2012 – nedeterminat 

81. 8. Institutul Național de Cercetări 27.02.2017 – nelimitat 

 

În prezent Academia de Studii Economice a Moldovei are încheiate 81 acorduri de colaborare 

inter-universitare, dintre care 73 de acorduri internaţionale, cu instituţii din 23 state.  

 

Pe parcursul anului universitar 2018-2019 au fost încheiate sau prelungite acorduri cu 

următoarele universităţi: 

 

 Universitatea „Ovidius” din Constanţa; 

 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti; 
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 Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia; 

 Национальный университет «Львовская политехника»; 

 Universitatea Hacettepe; 

 Ankara Social Sciences Univuersity; 

 Anadolu University; 

 Alanya Alaaddin Keykubat University; 

 University of Parma; 

 Mikolas Romeris University; 

 International School of Social and Business Studies; 

 Baku Engineering University (BEU); 

 Azerbaijan State University; 

 Humak University of Applied Science; 

 Ho Chi Minh City University of Technology. 

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.  

 

11.3. Programe de mobilitate 

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. Academia de Studii Economice din București, Romania; 

3. Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, România; 

4. Universitatea Al. I. Cuza din Iași, România; 

5. Alma Mater Studiorum Università Di Bologna, Italia; 

6. D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria; 

7. Aalborg University, Danemarca; 

8. European Humanities University, Vilnius, Lituania. 

 

Detalii cu privire la beneficiarii acestor proiecte sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
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Tabel 67. Studenții care au beneficiat de mobilitate de la ASEM în cadrul programului 

Erasmus+ 

 

Nr. Nume, prenume Ciclul/Grupa Perioada mobilității 

Aalborg University, Danemarca 

1. Vasile Vatamaniuc I/BA-174 01.09.2018 – 31.01.2019 

European Humanities University, Vilnius, Lituania 

2. Crina Gadîmba  I/ D-163 01.10.2018 – 09.02.2019 

University of Bologna 

3. Gherasimov Vadim II/AFB-181 01.02.2019 – 30.06.2019 

Universitatea Politehnica din Timișoara 

4.  Andreev Daniela II/MPE-181 01.02.2019 – 30.06.2019 

Aalborg University, Danemarca 

5.  Briceag Denis REI, EMREI 172 01.02.2019 – 30.06.2019 

6. Eremeev Arina REI, EMREI 173 01.02.2019 – 30.06.2019 

7. Spinei Daniel BAA, MKL 172 01.02.2019 – 30.06.2019 

8. Midoni Daniela BAA, MKL 171 01.02.2019 – 30.06.2019 

9. Lungu Iuliana BAA, MKL 171 01.02.2019 – 30.06.2019 

 

 

Tabel 68. Studenții care au beneficiat de mobilitate de la ASEM în cadrul altor programe de 

parteneriat 

Nr. Nume, prenume Ciclul/Grupa Perioada mobilității 

Program MIRAI (Tokyo, Japonia) 

1.  Sabina Mistrean II/ MM181 04.12.18-15.12.18 

Concurs POLIGLOT (Jyvaskyla, Finlanda) 

2.  Daniela BEȚCO 
I/MREI181 

16.05.2019 – 

26.05.2019 

Endicott College (Beverly, Massachusetts) 

3.  Silviu Ceban I/A161 01.01.2019 – 

31.05.2019 
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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 2018-

2019 ASEM a fost universitate gazdă pentru studenţii după cum urmează: 

 

Tabel 69. Lista studenţilor care au beneficiat de mobilităţi academice spre ASEM 

 

Nr. Nume, 

prenume 

Nivelul de 

studii 

Facultatea/ 

specialitatea 

Perioada 

mobilității 

Ţara de 

origine 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, România 

1. Ilicciev Nicolae Licență Finanțe 03.09.2018 – 

02.02.2019 

România 

Universitătea Economică din Praga, Republica Cehă 

2. Lukas Mihalec Master Finanțe 03.09 2018 – 

02.02.2019 

Slovacia 

 

Totodată, ținem să menționăm că studenții por desfășura mobilități şi conform acordurilor de 

colaborare inter-universitare, 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) academica 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:  

 

 

Tabel 70. Cadre didactice care au beneficiat de stagiu de predare și formare de la ASEM în 

cadrul programului Erasmus+ 

 

Nr. 
Nume, 

prenume 

Tipul mobilității 

(Predare/formare) 
Domeniul 

Universitatea de 

origine/Ţara 

Perioada 

mobilității 

1. 
Eugenia 

Busmachiu 
Formare 

Finanțe și 

Asigurări 

University of 

Granada, Spania 

23.07.18-

27.07.18 

2. Mariana Tacu Formare 
Econometrie și 

Statistica 

University of 

Granada, Spania 

23.07.18-

27.07.18 

3. Diana Ignatiuc Formare 
Teorie și Politica 

Economica 

University of 

Granada, Spania 

23.07.18-

27.07.18 

4. Oleg Stratulat Formare Investiții și University of 23.07.18-
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activitate bancară Granada, Spania 27.07.18 

5. Siscan Zorina Formare 
Business 

Internațional 

University of 

Granada, Spania 

23.07.18-

27.07.18 

6. Ludmila Stihi Formare Management 
University of 

Granada, Spania 

23.07.18-

27.07.18 

7. Tatiana Gaugaș Formare 
Marketing și 

Logistică 

University of 

Granada, Spania 

23.07.18-

27.07.18 

8.  Rodica Crudu Predare 
Relații Economice 

Internaționale 

University of 

Granada, Spania 

04.03.19-

08.03.19 

9. 
Roman 

Livandovschi 
Predare 

Business și 

Administrare 

Universitatea 

Transilvania din 

Brașov, România 

04.03.19-

08.03.19 

10. Ion Pârțachi Predare 
Econometrie și 

Statistica 

Universitatea 

Politehnică din 

Timișoara, 

România 

06.05.19-

10.05.19 

11.  Alic Bîrca Formare 

Resurse Umane, 

Afaceri publice şi 

Comunicare 

Universitatea de 

Vest din 

Timișoara, 

România 

13.05.19-

17.05.19 

12. 
Serghei 

Ohrimenco 
Predare Informatică 

D. A. Academy of 

Economics -

Svishtov, 

Bulgaria 

 

13.  Ludmila Rurac Formare 
Relații 

Internaționale 

Universitatea 

„Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași, 

România 

17.06.19-

21.06.19 

14.  
Sabina 

Mistrean 
Formare 

Relații 

Internaționale 

University of 

Granada, Spania 

01.07.19-

05.07.19 

15. Elena Carpov Formare 
Relații 

Internaționale 

University of 

Granada, Spania 

01.07.19-

05.07.19 

16. Cotelnic Ala Formare Management 

Royal Institute of 

Technology/KTH, 

Sweden 

01.04.19-

05.04.19 

17. Cotelnic Ala Formare Management 

University of 

Gloucestershire, 

UK 

01.07.19- 

05.07.19 

 

Tot în cadrul acestui program, ASEM a fost universitate gazdă conform informației prezentate în 

tabelul de mai jos: 

 

 

 

 

 



227 
 

Tabel 71. Cadre didactice care au beneficiat de mobilităţi academice spre ASEM 

 

Nr. Nume, 

prenume 

Tipul mobilității 

(Predare/formare) 
Domeniul 

Universitatea de 

origine/Ţara 

Perioada 

mobilității 

1. 
Dănuț-Dumitru 

Dumitrașcu 
Predare 

Relații 

Economice 

Internaționale 

Academia de Studii 

Economice, București, 

România 

24.05.19-

31.05.19 

 

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:  

Tabel 72. Lista persoanelor , care au participat la stagii de documentare la ASE București 

 

 
11.4.  Studenți străini 

 

Număr totalde studenți străini care și-au făcut studiile în ASEM în anul universitar 2018-2019 

au constituit  57 persoane. Din aceștia 32 își fac studiile la buget, iar 25 – la contract, cu achitarea 

taxei pentru studii. 

 

Ţările de origine: Ucraina, Rusia,  Azerbaidjan, România, Turcia, Liban, Italia, Coreea, China. 

 

Tabel 73.  Studenţi străini anul academic 2018-2019 

 

 

Ţara de origine 

Numărul de studenţi 

Licenţă 

buget/con 

Masterat 

buget/con 

Doctorat  

buget/con 

TOTAL 

b/c 

Nr.  Nume, prenume,  

titlu ştiinţific 

Departament ASEM Perioada 

solicitată 

1.  Boris Delimarschi 

Lector superior 

Informatică şi 

Managementul informației 

Martie 

 

2.  Dorin Vaculovschi 

Conf.univ., dr., 

Resurse Umane, Afaceri 

publice şi Comunicare  

Aprilie 

3.  Alic Bîrcă, Prof.univ., Dr.Hab., decan facultatea 

Economie Generală şi Drept 

Resurse Umane, Afaceri 

publice şi Comunicare 

Aprilie  

4.  Lica Erhan   

Conf.univ., dr. 

Contabilitate, Audit şi 

Analiză economică 

Aprilie  

5.  Valentina Paladi 

Conf.univ., dr. 

Contabilitate, Audit şi 

Analiză economică 

Aprilie  

6.  Luminiţa Diaconu 

Lector universitar  

Limbi moderne  Iunie  

7.  Stela Hîrbu 

Lector  universitar  

Limbi moderne  Iunie  
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Ucraina 6/1 3/0 0/0 10 

Rusia 10/2 0/0 0/1 13 

Azerbaijan 4/4 1/1 0/0 10 

Turcia 0/4 0/0 0/0 4 

Coreea de Sud 0/1 0/0 0/0 1 

Liban 0/1 0/0 0/0 1 

România 0/0 1/2 6/5 14 

Italia 0/0 1/0 0/0 1 

China 0/0 0/1 0/0 1 

Letonia 0/0 0/1 0/0 1 

Turkmenistan 0/1 0/0 0/0 1 

TOTAL b/c 20/14 6/5 6/6 57 

TOTAL 34 10 12 57 

 
 

12. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 

12.1. Planificarea și utilizarea mijloacelor publice și speciale 

 

Bugetul ASEM pentru anul 2018 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 2018 au constituit 59371,2 mii lei, compuse din următoarele 

componente: 

1.Servicii educaţionale pentru realizarea comenzii de stat de pregătirea cadrelor în sumă de 50224,0 

mii lei, care includ: 

Pregătirea specialiştilor în Colegiul Naţional de Comerţ: 14578,0 mii lei. Mijloacele alocate au fost 

direcţionate pentru cheltuieli de personal, burse,  acoperirea consumului de resurse energetice şi altor 

cheltuieli strict necesare procesului de studii. 

Pregătirea specialiştilor (ciclul 0, I, licenţă): 27839,0 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): 7001,9 mii lei. Mijloacele date la fel au fost direcţionate 

pentru cheltuieli de personal, burse și pentru servicii comunale. 

Pregătirea cadrelor ştiinţifice (ciclul III doctorat): 825,1 mii. 

2. Întreţinerea căminelor: 6917,0 mii lei. 

3. Întreţinerea studenţilor şi elevilor cu statut de orfan şi cei aflaţi sub tutelă: 1055,4 mii lei. 

4. Cercetări ştiinţifice: 1154,8 mii lei 

Veniturile proprii ale instituţiei au fost planificate în sumă de 61190,8 mii lei, efectiv fiind încasate 

venituri în sumă de 63113,9 mii lei, ceea ce constituie o supraexecutare de circa 3%. 

Aceste venituri au fost planificate, încasate şi utilizate din următoarele surse: 

1. Pregătirea specialiştilor în Colegiul Naţional de Comerţ: venituri planificate 7759,4 mii lei, 

încasate 7990,6 mii lei; cheltuieli planificate 8803,0 mii lei, valorificate 7975,9 mii lei 
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2. Pregătirea specialiştilor (ciclul 0, I licenţă, ciclul II masterat şi ciclul III doctorat): venituri 

planificate 29272,7 mii lei, încasate 30820,6 mii lei; cheltuieli planificate 37584,2 mii lei, valorificate 

33473,0 mii lei. 

3. Alte servicii contra plată (cursuri de scurtă durată, cantine, activităţi sportive, tipografie, 

librării, etc.): venituri planificate 5564,9 mii lei, încasate  5891,1 mii lei; cheltuieli planificate 5695,8 

mii lei, valorificate 5864,4 mii lei. 

4. Întreţinerea căminelor: venituri planificate 3562,3 mii lei, încasate 3484,6 mii lei; cheltuieli 

planificate 3095,8 mii lei, valorificate 2486,1 mii lei. 

5. Arenda bunurilor proprietate publică: venituri planificate 5575,8 mii lei, încasate 6053,1 mii 

lei; cheltuieli planificate 7974,2 mii lei, valorificate 7494,9 mii lei. 

6. Donaţii şi sponsorizări: venituri planificate 7462,5 mii lei, încasate 6860,4 mii lei; cheltuieli 

planificate 7504,3 mii lei, valorificate 6813,7 mii lei. 

Planificarea şi utilizarea alocațiilor bugetare cât şi a veniturilor proprii a fost efectuată legal şi 

regulamentar, conform actelor normative în vigoare. 

 

12.2. Investiții 

 

Pe parcursul anului 2018, Academia de Studii Economice din Moldova a planificat surse pentru 

continuarea construcției noului Complex sportiv în sumă de 11818,4 mii lei, din care au fost 

valorificate 11589,5 mii lei. 

Totodată au fost valorificate mijloace bănești pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale, 

reparații capitale, achiziții de mobilier în sumă de 10784,4 mii lei.  

Menționăm, că sursele alocate pentru construcția Complexului sportiv au fost executate exclusiv 

din contul mijloacelor bănești proprii.  

 

12.3. Taxe de studii 

 

Pentru anul universitar 2018-2019, taxele de studii în ASEM au fost stabilite prin Decizia 

Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ASEM, în următoarele mărimi: 

Tabel 74. Taxele de studii pentru studenții de la  Ciclul I, Licenţă: 

Nr. 

d/o 
Facultatea 

Domeniul de formare profesională 

/ specialitatea 

Taxa pentru un an de studii, lei 

Învăţămînt cu 

frecvenţă la zi 

Învăţământ cu 

frecvenţă 

redusă 

1 

Business şi 

Administrarea 

Afacerilor 

Business şi administrare  7800 4900 

Marketing şi logistică  7800 4900 

Merceologie şi comerţ  6900 4400 

Servicii hoteliere, turism și agrement 8600 4900 

Achiziții 6900 - 

Tehnologia și managementul alimentației 

publice  
8100 4900 
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2 

 

Economie 

Generală şi Drept  

Economie generală  6900 4400 

Drept  8600 4900 

Administraţie publică  6500 4200 

Managementul resurselor umane 6900 - 

Asistență socială  6500 4200 

3 
Relaţii Economice 

Internaţionale 

Economie mondială şi relaţii economice 

internaţionale  
8600 4900 

4 Finanţe  Finanţe şi bănci  8600 4900 

5 Contabilitate  Contabilitate  8600 4900 

6 

Cibernetică, 

Statistică şi 

Informatică 

Economică 

Cibernetică şi informatică economică  6600 4200 

Econometrie și statistică economică  6500 - 

Informatica aplicata  6600 - 

Managementul  informaţiei 6600 - 

Tehnologia informației 6600 4200 

Securitatea informațională 6600 - 

2. Ciclul II, Masterat: 

Nr. 

d/o 

Domeniul de formare profesională 

/ specialitatea 

Taxa anuală, lei 

Învățământ 

cu frecvenţă 

la zi 

Învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

1 Toate specialitățile 9200 
 

6900 

3. Ciclul III, Doctorat:  

Nr. 

d/o 

Domeniul de formare profesională 

/ specialitatea 

Taxa anuală, 

lei 

1 Toate specialitățile 12800 

4. Colegiul Național de Comerț:  

Nr. 

d/o 

Domeniul de formare profesională 

/ specialitatea 

Taxa anuală, 

lei 

1 Toate specialitățile 6800 

 

Până în prezent nu există prevederi legale ce reglementează o metodologie de calculare a taxelor 

de studii, deaceea fiecare instituţie individual îşi elaborează o metodologie. În ASEM taxă de studii 

medie se calculează în baza cheltuielilor reale suportate. 
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13. CONCLUZII 

 

13.1. Dificultăți în activitatea ASEM 

Considerăm că activitatea ASEM în anul universitar 2018 - 2019, atât în plan metodico-

didactic, cât şi ştiinţific, poate fi considerată ca satisfăcătoare, rămânând, totodată, unele rezerve, 

printre cele mai importante menţionăm: 

- Mișcarea studenților pe parcursul anului creează unele dificultăți în organizarea procesului 

de studiu. După procesul de înmatriculare, după începutul anului universitar un număr 

relativ mare de studenți, invocând diverse motive, inclusiv de acceptare la studii în 

universități din afara țării, se exmatriculează. Astfel, trebuie să fie revăzute unele grupe 

academice în care numărul studenților devine mai mic decât cel normativ, normarea și 

modul de angajare a unor cadre didactice.  

- Un număr relativ mare de studenți sunt exmatriculați din cauza nereușitei academice. De 

obicei acești studenți nu manifestă nici un interes față de studii, nu frecventează orele. 

- Numărul mare de ore auditoriale care revin unui cadru didactic, conform Regulamentului cu 

privire la normarea activității științifico-didactice în ASEM nu lasă timp suficient pentru 

alte activități, în deosebi persoanelor care nu au titlu științific pentru finalizarea tezei de 

doctorat.  

- Considerăm, că avem rezerve în realizarea cercetrăilor științifice și în participarea cadrelor 

didactice în elaborarea proiectelor de cercetare. Simțim necesitatea activizării și dezvoltării 

cercetărilor științifice prin publicarea în reviste indexate ISI și 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.  

- Remunerarea nemotivantă a cadrelor didactice universitare nu permite atragerea de angajați 

tineri, în deosebi în domeniul Tehnologiilor informaționale.  

- Deși în anul 2018-2019 au fost realizate mai multe activități de reparare a căminelor 

studențești, rămâne necesitatea modernizării condițiilor de trai în căminele studențești (săli 

de agrement moderne, mobilier ergonom, etc.);  

- Existența unor rezerve în colaborarea cu agenții economici, în vederea organizării și 

desfășurării stagiilor de practică, a organizării în comun a diverselor evenimente.  

 

13.2. Propuneri de soluționare 

 

Toate rezervele menționate mai sus pot fi valorificate pe o perioadă scurtă sau lungă, în funcție de 

natura acestora.  La nivel de instituție în fiecare an se discută la diverse niveluri problemele ce apar, se 

caută și, de obicei, se găsesc soluții. Astfel,  
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- Va continua organizarea consultațiilor pentru studenți în vederea însușirii mai bune de 

către aceștia a materiei și creșterii reușitei din prima susținere. Vor fi organizate în 

continuare sesiuni de susțienere repetată a examenelor pentru cei ce nu au reușit să 

susțină din prima dată. 

- Se va intensifica lucru cu cadrele didactice în vederea înaintării de către aceștia a mai 

multor  proiecte de cercetare. 

- Vor continua cursurile gratuite organizate pentru profesori de studiere a limbii engleze. 

- Vor continua lucrările de reparare și modernizare a căminelor studențești. 

 

14. REZUMATUL PRIVIND REZULTATELE CONCRETE ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 

UNIVERSITAR 2018-2019 

 

1. În anul de studii 2018-2019 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.   

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, direcția de tehnologii 

informaționale, unități de perfecționare a cadrelor, bibliotecă, editură, tipografie, garaj, 

bază de odihnă. În ASEM în anul de studii 2018-2019 structura organizatorică a suferit 

schimbări.  După ce în anul universitar anterior, Facultatea Relații Economice 

Internaționale a fost comasată cu facultatea Business și Administrarea Afacerilor, în anul 

de studii 2018-2019 s-a luat decizia de a evidenția facultatea Relații Economice 

internaționale ca facultate separată. Astfel, la moment în ASEM studiile la ciclul I, 

licență  sunt organizate  în cadrul a 6 facultăți.  

5. În anul de studii 2018-2019 ASEM a asigurat pregătirea  studenților 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 programe de licență.  

6. În cadrul Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business în anul de 

universitar 2018-2019 a fost asigurată organizarea studiilor la 24 programe de masterat 

cu 90 și 120 P.C., inclusiv 6 grupe academice cu frecvență redusă: anul I de studii -  la 

programele de masterat Administrarea afacerilor și Contabilitate și audit; Management în 
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administrație publică, Administrarea afacerilor și Contabilitate și audit - la anul II de 

studii și absolvenți la programul de masterat – Contabilitate și audit. 

7. În admiterea 2018 au fost formate 2 grupe de studenți la programul comun de studii 

superioare de licență cu diplomă dublă: o grupă academică cu 30 studenți de la ASEM și 

o grupă academică cu 30 studenți de la  Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, 

România, în urma acordului interinstituțional semnat între ASEM și Universitatea Ștefan 

cel Mare din Suceava în luna mai 2018.  

8. La finele anului de studii 2018-2019 a fost semnat Acordul interinstituțional de program 

comun de studii superioare de licență cu diplomă dublă între ASEM și ASE București 

pentru programul de studii Economie mondială și Relații Economice Internaționale. Un 

alt acord a fost semnat cu Universitatea din Galați „Dunărea de Jos” în vederea 

organizării unui program comun de studii superioare de masterat la programul 

„Tranzacții internaționale și diplomație economică”.  

9. În cadrul ASEM studiile doctorale se efectuează în cadrul Școlii Doctorale ASEM 

(specialități științifice din domeniul științific – științe ale naturii,  științe economice și 

sociale), 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 57 conducători de doctorat.  Își fac studiile 105 doctoranzi  și 

3 postdoctoranzi,  iar pe parcursul anului de studii 2018-2019 au fost susținute și 

confirmate de ACACEC 2 teze de doctor habilitat și 13 teze de doctor în științe 

economice. În școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative activează 37 

conducători de doctorat. Își fac studiile 78 doctoranzi. 

10. 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 738 

persoane. 

11. În anul 2018-2019 în ASEM şi-au făcut studiile 5057 studenți, la ciclul I, licență, 

inclusiv 2304 studenţi la învăţământul cu frecvenţă.  Ponderea studenților la învățământ 

cu frecvență scade din an în an. Pe specialităţi cei mai mulţi studenți sunt la Business și 

Administrare  - 17,0%, fiind urmată de specialitatea Drept cu o pondere de 15,1%,  

Finanțe și Bănci – 15,1%, Contabilitate – 11,9% din totalul studenților de la 

învățământul cu frecvență.  Ponderea de bază (65,1%) o reprezintă studenţii ce îşi fac 

studiile în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii. După caracteristica gen 
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raportul este 41,7% la 58,3%, respectiv pentru bărbaţi şi femei.   Procentul de absolvire 

constituie pe ASEM 98,8%. Reuşita pe ASEM, în mediu, constituie 81,4%. Cea mai 

joasă reuşită – 73,4% este la anul V, cea mai înaltă – 83,7% la anul I, deși am putea 

menționa, că diferența în ce privește reușita de studii pe ani este nesemnificativă.  În anul 

2018-2019 și-au făcut studiile în ASEM 136 studenți din raioanele de Est: 109 la 

învățământul cu frecvență   și 27 la învățământul cu frecvență redusă. Studenții de la 

învăţământul cu frecvenţă   îşi fac studiile atât în bază de contract cu achitarea taxei 

pentru studii (56%), cât şi de la bugetul de stat (44%).  La frecvența redusă toți studenții 

își fac studiile în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii.  

12. 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. 

13. 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: 

Turneul republican de mini-fotbal “Liga Studențească”, acțiunea ,, ASEM - iști 

îndrăgostiți de CULTURĂ și FRUMOS”, Lecție publică organizată de Asociația 

Studenților și Rezidenților din Moldova, în contextul "Zilei Mondiale a Diabetului", 

organizarea concursului Balul Bobocilor Interuniversitar, Caravana de Crăciun “… Și 

tu poți fi Moș Crăciun,  concursul „Miss ASEM 2019 - Viitoarea femeie de afaceri,” ș.a.  

14. În anul de studii 2018-2019  în ASEM au activat 305 cadre didactice (anexa 9 ) titulari şi 

prin cumul, inclusiv 198 femei (64,9%).  Din aceștia 277 sunt titulari (90,8%). Din 

cadrele didactice titulare 60,6% deţin titluri ştiinţifice de doctor în ştiinţe sau doctor 

habilitat. Cumularzii constituie 28 persoane sau 9,2%.  Din ei 67,9% deţin titlu ştiinţific. 

Pe parcursul anului universitar 2018-2019 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.  

15. Pe parcursul anului universitar 2018-2019 au fost încheiate sau prelungite acorduri cu 

următoarele universităţi: 

 Universitatea „Ovidius” din Constanţa; 

 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti; 

 Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia; 

 Национальный университет «Львовская политехника»; 

 Universitatea Hacettepe; 

 Ankara Social Sciences Univuersity; 

 Anadolu University; 
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 Alanya Alaaddin Keykubat University; 

 University of Parma; 

 Mikolas Romeris University; 

 International School of Social and Business Studies; 

 Baku Engineering University (BEU); 

 Azerbaijan State University; 

 Humak University of Applied Science; 

 Ho Chi Minh City University of Technology. 

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. 

 

16. Pe parcursul anului universitar 2018-2019 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 2019, a fost 

organizat un târg de joburi, precum și 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. Activitatea de cercetare ştiinţifică de bază executată în cadrul ASEM, în anul universitar 

2018 - 2019, s-a axat pe 8 proiecte finanţate din sursele bugetului de stat şi 28 proiecte 

de inițiativă. Cadrele didactice și cele științifice au publicat rezultatele cercetării în 

monografii, articole științifice, le-au prezentat în cadrul diverselor conferințe științifice 

în țară și peste hotare. Pe parcursul anului ASEM a coordonat și a fost membru activ în 

10 proiecte internaționale  

18. În ASEM își fac studiile 57 de studenți – cetățeni străini din  Ucraina, Rusia,  

Azerbaidjan, România, Turcia, Liban, Italia, Coreea, China.  

19. În perioada analizată 12 studenți și 16 cadre didactice au beneficiat de mobilitate 

academică în diferite Universități din Europa. Tot odată, ASEM a fost gazdă pentru 

mobilitatea a doi studenți din România și Slovacia  și a 1 cadru didactic din ASE 

București, România. 
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Anexa 1. Organigrama ASEM 
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Anexa 2. Contingentul de studenţi în anul de studii 2018-2019 Învăţământ cu frecvenţă  
N

r.
 c

rt
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Codul, specialitatea 

Anul de studii 

T
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ţi
 Inclusiv 
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i 
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ei
 

Absolvenţi 

I II III IV V VI 
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C
o
n
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t 

T
o
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 Inclusiv 

%
 a

b
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in

 n
r.

 

ad
m
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i 
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ia
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B
u
g
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C
o
n
tr

ac
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1 0413.1 Business şi administrare 144 132 116    392 87 305 201 191 88 32 56 97,7 

2 0414.1 Marketing şi logistică 88 64 69    221 71 150 99 122 47 21 26 94 

3 1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement 27 26 26    79 35 44 24 55 20 12 8 100 

4 0721.1 Tehnologia şi managementul 

alimentaţiei publice 

14 15 30 15   74 45 29 23 51 13 10 3 100 

5 0413.3 Achiziţii - - 13    13 6 7 6 7 11 6 5 100 

6 0419.1 Merceologie şi comerţ 11 10 16    37 20 17 16 21 16 9 7 100 

7 0413.2 Managementul resurselor umane 14 16 17    47 31 16 6 41 15 11 4 100 

8 0400.1 Administraţie publică - - 20    20 7 13 3 17 20 7 13 100 

9 0410.1 Economie generală 16 16 19    51 36 15 10 41 17 13 4 100 

10 0421.1 Drept 55 78 88 126   347 57 290 184 163 113 6 107 98,2 

11 0412.1 Finanţe şi bănci 103 105 137    345 101 244 104 241 123 39 84 100 

12 0411.1 Contabilitate 109 56 109    274 86 188 46 228 97 34 63 98,9 

13 0410.2 Economie mondială şi relaţii 

economice internaţionale 

37 68 60    165 72 93 62 103 49 26 23 100 

14 0410.4 Cibernetică şi informatică 

economică  

2 16 20    38 22 16 18 20 25 12 13 100 

15 0613.5 Informatică aplicată 18 28 16    62 40 22 48 14 14 8 6 100 

16 0410.3 Econometrie și statistică economică - - 8    8 7 1 3 5 8 7 1 100 

17 0613.1 Tehnologia informaţiei 48 17 39 27   131 82 49 107 24 23 9 14 100 

TOTAL 686 647 803 168   2304 805 1499 960 1344 699 262 437 98,8 
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Anexa 3. Contingentul de studenţi în anul universitar 2018-2019, învăţământ cu frecvenţă redusă 
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1 0413.1 Business şi administrare 170 190 198 174   732  732 310 422 109  109 93,9 

2 0414.1 Marketing şi logistică 78 71 58 73   280  280 101 179 47  47 100 

3 1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement 21 22 25 34   102  102 7 95 18  18 94,7 

4 0419.1 Merceologie şi comerţ - 10 16 17   43  43 5 38 12  12 100 

5 0721.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei 

publice 

15 10 14 15 14  68  68 27 41 12  12 100 

6 0400.1 Administraţie publică - - - 12   12  12 3 9 7  7 100 

7 0410.1 Economie generală - 16 - -   16  16 3 13 -  - - 

8 0421.1 Drept 47 66 74 69 69  325  325 165 160 46  46 95,8 

9 0412.1 Finanţe şi bănci 119 101 90 114   424  424 123 301 95  95 97,9 

10 0411.1 Contabilitate 129 131 129 137   526  526 77 449 113  113 94,9 

11 0410.2 Economie mondială şi relaţii economice 

internaţionale 

35 25 15 20   95  95 40 55 15  15 93,7 

12 0410.4 Cibernetică şi informatică economică  - 23 - -   23  23 16 7 -  - - 

13 0613.4 Informatică  - - 23 -   23  23 18 5 -  - - 

14 0613.1 Tehnologia informaţiei 16 26 14 28   84  84 76 8 -  - - 

TOTAL 630 691 656 693 83  2753  2753 971 1782 474  474 96,1 

 

 

 

 

 

 

 



240 
 

Anexa 4. Dinamica contingentului studenţilor în anul de studii 2018-2019 
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P
en
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ea
 

ta
x
ei

 d
e 

st
u
d
ii

 

1 

Cu 

frecvență, 

din ei la: 

2304 686 3 12 67 34 87 128 - 55 7 699 2015 

buget 805 227 - - - - - - - - 2 262 805 

contract 1499 459 3 12 67 34 87 128 - 55 5 437 1210 

2 

Frecvenţă 

redusă, 

din ei la: 

2753 630 2 43 82 67 214 175 - 236 20 474 2106 

buget - - - - - - - - - - - - - 

contract 2753 630 2 43 82 67 214 175 - 236 20 474 2106 

TOTAL 5057 1316 5 55 149 101 301 303 - 291 27 1173 4121 
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Anexa 5. Reuşita studenţilor pe anii de studii în anul de studii 2018-2019 

 

N
r.

 c
rt

. 

A
n
ii

 d
e 

st
u
d
ii

 

N
u
m

ăr
u
l 

d
e 

st
u
d
en

ţi
 l

a 
0
1
.1

0
. Forma de 

studii 

B
u
g
et

 

C
o
n
tr

ac
t 

Limba de 

instruire 
Reuşita (note) 

R
eu

şi
ta

 (
%

) 

P
ro

m
o
v
aţ

i 

N
u
m

ăr
u
l 

d
e 

st
u
d
en

ţi
 l

a 
0
1
.0

7
. 

fr
ec

v
en

ță
 

fr
ec

v
en

ţă
 

re
d
u
să

 

ro
m

ân
ă 

ru
să

 

10-9 9-7 7-5 4-1 

1 Anul I 1316 686 630 227 1089 1186 130 66 535 501 190 83,7 1102 1102 

2 Anul II 1338 647 691 236 1102 1193 145 141 602 312 164 78,8 1055 1055 

3 Anul III 1459 803 656 317 1142 1334 125 287 688 220 81 81,9 1195 1195 

4 Anul IV 861 168 693 25 836 777 84 367 213 128 23 82,2 708 708 

5 Anul V 83 - 83 - 83 83 - 49 12 - - 73,4 61 61 

TOTAL 5057 2304 2753 805 4252 4573 484 910 2050 1161 458 81,4 4121 4121 
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Anexa 6. Calitatea studiilor în anul de studii 2018-2019 

Nr. crt. 
Indicatorii calităţii studiilor 

(pe domenii de formare profesională) 
BAC / Colegiu 

Şcoală medie 

de cultură 

generală 

Rural Urban 

Forma de studii 

Cu frecvență 
frecvenţă 

redusă 

1 Denumirea domeniului / specializarea „Business şi Administrare” 

 

Media la admitere 7,59 / 8,04 8,05 7,58 7,63 7,66 7,34 

Media la prima sesiune 7,48 / 7,89 7,52 6,93 7,31 7,63 7,13 

Restanţe 63 / 7 - 37 33 23 47 

2 Denumirea domeniului / specializarea „Marketing și Logistică” 

 

Media la admitere 7,74 / 7,96 9,27 7,88 7,57 7,91 7,64 

Media la prima sesiune 7,18 / 7,69 8,04 7,52 7,12 7,64 7,11 

Restanţe 35 / 6 - 21 20 12 29 

3 Denumirea domeniului / specializarea „Tehnologia și Managementul Alimentației Publice” 

 

Media la admitere 7,35 / 8,7 - 7,26 7,24 7,44 7,34 

Media la prima sesiune 7,24 / 8,53 - 7,08 6,92 7,89 6,98 

Restanţe 4 / - - 3 1 1 3 

4 Denumirea domeniului / specializarea „Servicii Hoteliere, Turism și Agrement” 

 

Media la admitere 8,03 / 8,28 9,54 8,15 7,41 8,28 7,21 

Media la prima sesiune 7,83 / 8,12 8,84 8,03 7,09 8,26 7,02 

Restanţe 13 / 3 -  7 9 5 11 

5 Denumirea domeniului / specializarea „Economie Generală” 

 

Media la admitere 8,33 / 8,52 10 8,49 7,73 8,45 - 

Media la prima sesiune 7,82 / 8,32 8,96 8,16 7,52 8,37 - 

Restanţe 1 / - - 1 - 1 - 

6 Denumirea domeniului / specializarea „Managementul Resurselor Umane” 

 

Media la admitere 8  / 8,87 - 7,94 8,49 8,22 - 

Media la prima sesiune 7,61 / 8,58 - 7,63 8,12 8,1 - 

Restanţe 3 / 1 - 3 1 4 - 

7 Denumirea domeniului / specializarea „Drept” 
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Media la admitere 7,49 / 7,36  7,9 7,55 7,33 7,52 7,39 

Media la prima sesiune 6,98 / 7,06 7,13 7,12 6,72 7,06 6,83 

Restanţe 39 / 8 - 16 31 18 29 

8 Denumirea domeniului / specializarea „Contabilitate” 

 

Media la admitere 8,04 / 8,21 10 8,29 7,91 8,17 8,04 

Media la prima sesiune 7,71 / 7,93 8,69 7,52 6,87 8,11 7,54 

Restanţe 62 / 4 - 32 34 23 43 

9 Denumirea domeniului / specializarea „Finanțe și Bănci” 

 

Media la admitere 8,12 / 7,75 9,45 8,27 7,92 8,14 7,78 

Media la prima sesiune 7,15 / 7,23 8,81 7,43 7,42 7,73 7,12 

Restanţe 59 / 12 - 39 32 23 48 

10 Denumirea domeniului / specializarea „Economie Mondială și Relații Economice Internaționale” 

 

Media la admitere 8,29 / 7,99 9,71 8,46 7,92 8,35 7,67 

Media la prima sesiune 7,84 / 7,59 8,58 7,51 7,12 8 7,03 

Restanţe 21 / 5 - 19 7 9 17 

11 Denumirea domeniului / specializarea „Informatica Aplicată”  

 

Media la admitere 7,89 / - 10 7,96 7,45 7,79 - 

Media la prima sesiune 7,12 / - 8,71 7,55 7,48 7,92 - 

Restanţe 11 / - - 7 4 11 - 

12 Denumirea domeniului / specializarea „Tehnologia Informației” 

 

Media la admitere 7,72 / 8,08  - 7,89  7,48 7,82 7,56 

Media la prima sesiune 6,84 / 7,63 - 7,16 7,12 7,24 7 

Restanţe 15 / 2 - 12 5 8 9 
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Anexa 7. Evidenţa studenţilor orfani şi a celor aflaţi sub tutelă/studenților cu dizabilități în anul de studii 2018-2019 

 

Nr. 

crt. 

Anul 

de 

studii 

Absolvent 

în anul 

curent 

(da / nu) 

Numele,  

prenumele studentului 
Specialitatea 

Statutul 

studentului 

(orfan/tutelă) 

Sau grad de 

dizabilitate 

sever/accentuat 

Acte care confirmă statutul indicat 

 

1 

 

I 
nu Molişteanu Tatiana Business și administrare 

 

tutelă 

Dispoziția Primăria or. Vadul lui Vodă  nr. 05-3/124 din 

05.08.2015 cu privire la instituirea curatelei 

 

2 

 

I 

 

nu Dubenco Valeria Business și administrare 

 

orfan 

Certificat deces mama DC-IV 0431233, aviz cu privire 

rectificarea actului de stare civilă NA-VI 2610702din 

14.12.2016 (s-a omis rubrica date despre tată). 

3 I nu 
Dodon Alina Marketing și logistică 

dizabilitate 

accentuat 

Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă CN 285557 

 

4 

 

I 

 

nu 
Racu Petru 

 

Marketing și logistică 

 

orfan 

Adeverință Direcția r. Florești asistenței sociale și protecția 

fam. nr. 910 din 17.07.2014 confirmă statutul copil orfan, 

Hotărârea Judecătoriei Florești cu privire la decăderea din 

drepturi părintești din 25.06.2010. 

5 I nu 
Pereverzeva Nadejda 

Marketing și logistică dizabilitate 

accentuat 

Certificat de încadrare în grad de dizabilitate  

C 01076602355 

6 I nu Bulat Andrei Drept dizabilitate sever Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă CN 313069 

 

7 

 

I 

 

nu 
Stoilovschi Olga 

Managementul  

resurselor umane 
orfan 

Dispoziție Direcția or. Ștefan-Vodă asistenței sociale și 

protecția fam. nr. 09 din 13.05.2015 confirmă statutul copil 

orfan, Hotărârea Judecătoriei Ștefan-Vodă cu privire la 

decăderea din drepturi părintești din 09.01.2013. 

 

8 

 

I 

 

nu 
Antonov Ana Contabilitate orfan 

Dispoziție Direcția r. Hîncești asistenței sociale și protecția 

fam. nr. 90 din 19.11.2014 confirmă statutul copil orfan, 

Hotărârea Judecătoriei Hîncești cu privire la decăderea din 

drepturi părintești din 23.08.2011. 

9 I nu 

Cuculescu Alexandra Contabilitate orfan 

 

Certificat deces mama DC-IV 1655853 

 

10 I nu 

Ciobanaş Adriana Finanțe și bănci tutelă 

Dispoziția Primăria Fălești  nr. 758 din 27.06.2014 cu 

privire la instituirea curatelei. Certificat de deces mama DC-

IV 1159550 

11 I nu Ceban Anghelina Economie Mondială și REI dizabilitate 

accentuat 

Certificat de încadrare în grad de dizabilitate  

C 013539200555 
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12 

 

II 

 

nu 
Bucur Vera  

 

Business și administrare 

 

tutelă 

Decizia Preturii Sectorului Ciocana Chișinău nr. B-164/17 

din 10.07.2017 cu privire la instituirea tutelei 

 

13 

 

II  

 

nu 
 

Chirica  Trofim  

 

Business și administrare 

 

orfan 

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 

14 II nu 
Malaia  Xenia  Marketing și logistică 

tutelă Dispoziția Primăria r. Dondușeni nr. 662/32 din 03.07.2017 

cu privire la instituirea curatelei 

15 II nu Neamțu Georgeta  Merceologie și comerț dizabilitate sever Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă CN 187775 

16 II nu 
Neaga  Estera  

Servicii hoteliere, 

 turism și agrement 

dizabilitate 

accentuat 

Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă CN 262957 

17 II nu 
Tomai Ion  Economie generală 

tutelă Dispoziția Primăria r. Ocnița  nr. 01-15/365 din 14.06.2016 

cu privire la instituirea curatelei 

18 II nu 
Vîrlan Alexandrina  

Managementul  

resurselor umane  

orfan Certificat deces parintii DC-IV 0863305, DC-IV 0776287 

19 II nu 
Răileanu Parascovia  

Managementul  

resurselor umane  

tutelă Dispoziția Primăria or. Călărași  nr. 279 din 22.09.2011 cu 

privire la instituirea curatelei 

20 II nu 
Ciorescu Gabriela  

Managementul  

resurselor umane  
dizabilitate sever 

 

Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă CN 081119 

21 II nu 
Zlatan Alina  Drept 

dizabilitate 

accentuat 

Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă CN 279737 

22 II nu 
Sîrbu Iuliana  Contabilitate 

dizabilitate 

accentuat 

Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă CN 

3142365 

 

23 

 

II 

 

nu Graur Cătălin  Finanțe și bănci 

 

orfan 

Dispoziția Direcției asistenței sociale și protecția fam.  

Chișinău Buiucani nr. 61/07-609 din 21.07.2017 confirmă 

statutul copil orfan, Certificat deces mama DC-V 011115 

 

24 

 

II 

 

nu 
Todica  Beatricie-

Maria  
Tehnologia informației orfan 

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 

 

25 

 

II 

 

nu Ţîgîrlaş Irina  Tehnologia informației orfan 

Dispoziția Direcției asistenței sociale și protecția fam.  

Fălești nr. 1032 din 25.07.2017 confirmă statutul copil 

orfan, Certificat deces tata DC-IV 1389209 

26 III nu 
Cobzac Stanislav  Business și administrare 

 

tutelă 

Hotărârea Judecătoria s. Centru Chișinău din 13.12.2007 cu 

privire la instituirea tutelei 

27 III 
da Guțu Carina  Marketing și logistică 

orfan Decizia Preturii Sectorului Centru Chișinău nr. 10/3.1 din 

29.10.1996 cu privire la instituirea tutelei 

 

28 

 

III da Țulea Cristina  Merceologie și comerț 

 

orfan 

Dispoziția Direcției asistenței sociale și protecția fam.  

Căușeni  nr. 27 din 11.05.2015 confirmă statutul copil 

orfan, Certificat deces mama DC-IV 0723091 
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29 III 
da Ursu Aliona  

Servicii hoteliere, 

 turism și agrement 

orfan  

Certificat deces parintii DC-IV 1526919, DC-IV 0952244 

30 III nu 

Spalatu Adrian  

Drept orfan Dispoziția Direcției asistenței sociale și protecția fam.  

Telenești nr. 1020 din 25.07.2016 confirmă statutul copil 

orfan 

31 III nu Baciu Ana  Drept orfan Certificat deces parintii DC-V 0081124, DC-IV 0571357 

32 III nu 
Ceban Maia  

Drept tutelă Dispoziția Primăria or. Strășeni nr. 81 din 07.05.2012 cu 

privire la instituirea tutelei 

33 III nu Renița Mihai  Drept dizabilitate sever Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă CN 262680 

 

34 

 

III da Palamari Didina  

 

Finanțe și bănci 

 

orfan 

Adeverință Direcția municipală Chișinău pentru protecția 

drepturilor copiilor nr. P-250/16 din 19.08.2016 confirmă 

statutul copil orfan 

35 III 
da Cepraga Gheorghe  

Finanțe și bănci dizabilitate 

accentuat 

Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă CN 163238 

36 IV 
da Balan Maxim  

Drept tutelă Decizia Consiliului or. Sângera nr. 5/5 din 14.11.2003 cu 

privire la instituirea tutelei 

37 IV nu Dorogan Nicolae  Drept dizabilitate sever Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă CN 186020 

38 IV 
da Gore Sorin  

Drept dizabilitate 

accentuat 

Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă CN 133908 

39 IV nu Danu Mihai Tehnologii informaționale orfan Certificat deces parintii DC-IV 1265538, DC-IV 1177922 

40 IV 
da Tarlapan Marcel  Tehnologii informaționale 

dizabilitate 

accentuat 

Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă CN 157336 
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Anexa nr. 8. Contingentul de studenţi din raioanele de Est în anul de studii 2018-2019 

 

Nr. 

crt. 
Forma de învăţămînt Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Anul VI Total 

1 

Învăţământ cu 

frecvență 
58 25 24 2 -  109 

buget 28 11 9 - -  48 

contract 30 14 15 2 -  61 

2 

Învăţământ cu 

frecvenţă redusă 
10 2 7 6 2  27 

buget - - - - -  - 

contract 10 2 7 6 2  27 

TOTAL general 68 27 31 8 2  136 
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Anexa 9. Cadre didactice titulare și prin cumul în anul de studii  2018-19 

                                                                                     (inclusiv persoane cu contract suspendat) 

Nr. 

crt. 
Sexul 

Nr. 

total de 

cadre 

angajate 

 Nr. de cadre titulare Nr. de cadre prin cumul 

Personal 

științifico-

didactic 

 

Cu titluri 

științifico-

didactice 

Personal 

științific 

Cu titluri 

științifice 

Personal 

didactic  

Fără 

titluri 

ştiinţifico-

didactice 

și 

științifice 

Personal 

didactic-

auxiliar și 

alte 

categorii 

de 

personal  

Personal 

științifico-

didactic 

(inclusiv, 

cu titluri 

științifico-

didactice) 

Personal 

științific 

Cu titluri 

științifice 

Fără 

titluri 

ştiinţifico-

didactice 

și 

științifice 

1 2 

3 

(col. 4 

+ 10 + 

11) 

4 

(col. 7 + 

9) 

5 6 7 8 

9 

col. 6 + 8 

+ restul 

pers. 

did.fără 

titluri 

10 11 12 13 14 

1 Feminin 468 187 102 1 116 1 71 271 10 - 6 4 

2 Masculin 209 89 66 - 71 - 18 102 18 - 13 5 

TOTAL 677 276 168 1 187 1 89 373 28 - 19 9 
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Anexa 10. Lista publicațiilor cadrelor științifico-didactice de la facultatea Tehnologii 

informaționale și Statistică economică. 

Articole științifice în reviste străine 

1. Partachi,I. Motelica,V. "The Difference of the Actual Price Level from the Equilibrium One 

and its Impact on Inflation," Management and Economics Review, Faculty of Management, 

Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania, vol. 3(2), pages 193-201, December 1918 

ISSN: 2501-885X ,. 

2. Verejan Oleg. Sustainability of the national pension system and analysis of its reformation 

solutions. Solemne Acto Academico Conjunto con la Academia de Estudios Econуmicos de 

Moldavia, Publicaciones de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras „The 

Economy of the Future in Europe Science and Reality”, 24-28 mai 2017 în Chișinău. 2018, 

Barselona, 187-204, ISBN- 978-84-697-6117-5 

3. Verejan, O.; Bradu, M.; Hârbu, E.; Tacu, M.; Verejan, V. Indicators of Analysis and 

Monitoring: A Public Pension System. International Journal of Advances in Management, 

Economics and Entrepreneurship. 2018, Vol.5, 04/01-14, ISSN 2349-4468. Doi: 10.31270 

(http://ijamee.info/index.php/IJAMEE). 

4. Ghițui L., Toacă Z., Olărescu Z. Successes and failures in reforms implementation process in 

the Republic of Moldova. În: International Scientific Conference, “Accounting and Finance – 

the global languages in business”, 3
rd

 Edition, Pitesti, March 23, p. 105 – 111, ISSN 2537-4222 

0,6 c.a. 

Publicații în reviste științifice categoria B  

1. Pârțachi Ion, Ciomârtan Vasilica-Lăcrămioara Câștigurile salariale, indicatori de bază în 

evoluția pieței forței de muncă. Studiu comparativ în baza datelor județului Bacău și Regiunii 

de Centru a Republicii Moldova/ The Salary Earnings, Basic Statistical Indicator of Labour 

Market Evolution. Comparative Study Based on Data from Bacau County and the Central 

Region of Moldova, pp112-130, Revista / Journal „ECONOMICA” nr.4 (106) 2018  

2.  Ciomârtan Vasilica-Lăcrămioara Analiza statistică a principalilor indicatori din sistemul 

educațional timpuriu din județul Bacău comparativ cu Regiunea de Centru a Republicii 

Moldova” (Statistical analysis of the main indicators from the early educational system in 

Bacau County comparative to Central Region of the Republic of Moldova), Editura ASEM, 

Chișinău-2018,ISSN 1810-9136  

3. Verejan Oleg, Bradu Marcel, Hârbu Eduard, Tacu Mariana, Verejan Victoria, Indicatori 

statistici de analiză și monitorizare a sistemului public de pensii. Revista științifico-didactică 

„Economica”. 2018, nr.2 (104)/2018, 117-144, ISSN 1810-9136 

4. Toacă Z., Olărescu Z., The dynamic of some competitiveness indicators: Republic of Moldova 

versus other states in the region. În Economie și Sociologie ISSN: 1857-4130 Chișinău, 2018, 

nr.1, pag. 53 – 61. 

Culegeri de lucrări ale conferințelor internaționale 

 

1.  Balcan V..A new method to the study of the behavior of geodesics on hyperbolic manifolds. 

Applicatons,. În: Culegere de articole selective lucrări ale Conferinței Științifice Internaționale 

„Competitivitatea și inovarea în economia cunoaștere”, 28-29 septembrie, Vol.1, 2018,pag. 

206-211, ASEM, ISBN 978-9975-75-892-5 

2. Enachi, N. Principalele aspecte ale exporturilor produselor agroalimentare din Republica 

Moldova. În: Culegere de articole selective ale Conferinței Științifice Internaționale 

https://ideas.repec.org/a/rom/merase/v3y2018i2p193-201.html
https://ideas.repec.org/a/rom/merase/v3y2018i2p193-201.html
https://ideas.repec.org/s/rom/merase.html
http://ijamee.info/index.php/IJAMEE
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„Competitivitatea și Inovarea în Economia Cunoașterii”, 28-29 septembrie, Vol.1, 2018,pag. 

234-240, ASEM, ISBN 978-9975-75-892-5  

3. Pârțachi, I., Derivolcov, S. Obiectivele de dezvoltare durabilă –nimeni nu este lăsat în urmă – 

suntem gata? . În: Culegere de articole selective ale Conferinței Științifice Internaționale 

„Competitivitatea și Inovarea în Economia Cunoașterii”, 28-29 septembrie, Vol.1, 2018,pag. 

223-229, ASEM, ISBN 978-9975-75-892-5 

4. Verejan, O.; Bradu, M.; Hârbu, E.; Bradu, M.;  Perspective de sustenabilitate și soluții 

alternative de dezvoltare a sistemului național de pensii. În: Culegere de articole selective ale 

Conferinței Științifice Internaționale „Competitivitatea și Inovarea în Economia Cunoașterii”, 

28-29 septembrie, Vol.1, 2018,pag. 262-272, ASEM, ISBN 978-9975-75-892-5 

5. Verejan, O.,Caldare, V. Solvabilitatea în asigurări și evoluția acesteia. În: Culegere de articole 

selective ale Conferinței Științifice Internaționale „Competitivitatea și Inovarea în Economia 

Cunoașterii”, 28-29 septembrie, Vol.1, 2018,pag. 245-255, ASEM, ISBN 978-9975-75-892-5 

6. Balaban C.,  Nechita E.,  Todoroi D., Project transfronalier ro-md. În: Culegere de articole 

selective lucrări ale Conferinței Științifice Internaționale „Competitivitatea și inovarea în 

economia cunoaștere”, 28-29 septembrie, Vol.1, 2018,pag. 229 - 234, ASEM, ISBN 978-9975-

75-892-5 

7. Todoroi D., Evolution of the aesm “creation consciousness society” project. În: Culegere de 

articole selective lucrări ale Conferinței Științifice Internaționale „Competitivitatea și inovarea 

în economia cunoaștere”, 28-29 septembrie, Vol.1, 2018,pag. 240 - 245, ASEM, ISBN 978-

9975-75-892-5 

8. Toacă Z., Brăilă A., Olărescu Z., Competitivitatea economiei nationale prin prisma costului și 

productivității muncii. În: Culegere de articole selective lucrări ale Conferinței Științifice 

Internaționale „Competitivitatea și inovarea în economia cunoaștere”, 28-29 septembrie, Vol.1, 
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durabilă a mediului rural – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea 
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Publicaţii la nivel internaţional 
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https://www.srac.ro/calitatea/en/arhiva/supliment/2019/Q-asContents_Vol.20_S2_March-2019.pdf
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2. Cototros I. „Considerații privind contabilitatea lucrărilor de reparație și deservire tehnică 
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сборник материалов I Международной научно-практической конференции/ Под 
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economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere”, ediția a XIV-

a, Vol. XXXIII, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane”, Edit. 
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Тернопольский национальный экономический университет, Тернополь, 2019, стр. 
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национальный университет, Ужгород, 2019, стр. 217-219, 0.42 с.а, ISBN 978-966-

654-523-0 

11. Ștefania Amalia Jimon, Nicolae Balteș and Neli Muntean. Social Protection of Older 
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12. Neli Muntean, Romeo Cătălin Crețu, Iulian Muntean. The impact of fiscal policies on 

corporate insolvencies in the european countries. In: International Conference 
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and Economics of Rural Areas, Buchareast, 2019. ISSN 2457-3256.p.26. 

13. Vladimir Plotnikov, Yulia Vertakova, Ion Anghel, Neli Muntean. National regulation of 

bankrupties: the case of Russia. In 11th International Conference EBEEC 2019 
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European Countries in the changing World. BOOK OF ABSTRACTS. p. 65. ISBN: 

978-618-5036-44-7 http://ebeec.teikav.edu.gr/documents/2019/ebeec2019abstracts.pdf  
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1. Grigoroi L.Citare in revista Audit financiar, nr. 154-2/2019 
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4. Mihaila S. Conferința Științifică Internațională „Paradigme moderne ale economiei și 

antreprenoriatului inovativ” Ediția – XIII-a, 2-3 noiembrie 2018, USM, Chișinău 2018 

5. Mihaila S. Conferința Internațională Științifico – Practică,Integrarea europeana: aspecte 

economico – juridice, Ediția a IV, Chișinău, 21 decembrie 2018 

Moderator, coordonator workshop la conferinţe internaţionale organizate în străinătate 

1. Mihaila S. Concursul studențesc Profesia contabila o carieră de succes, ed. VI, 10 mai 

Suceava 

Moderator, coordonator workshop la conferinţe internaţionale organizate în ţară 

1. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 28-29 septembrie 2018, Competitivitatea și 

inovarea în economia cunoașterii: Lazari L., Chirilov N. 

2. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 15.03.2019 „Provocările contabilității în viziunea 

tinerilor cercetători”: Lazari L., Mihaila S. 

3. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 4-5 aprilie 2019 Contabilitatea şi educația 

contabilă în societatea digitală: Grigoroi L., Lazari L. 

4. Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători,  Ediţia a XVII-a  din 24-25 

aprilie, 2019. Moderator în secțiunea a VI-a ,,Contabilitate, audit și analiză economică 

Bădicu G., Caraman S., Muntean N. 

5. Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători,  Ediţia a XVII-a  din 24-25 

aprilie, 2019. Moderator secțiunea doctoranzi: Grigoroi L., Țurcanu V. 

6. Cercului Ştiinţific Studenţesc: Analiza economico -financiară a entităţilor (cu 

participanți din România) la tema: Investigarea metodologiei și practicii de analiză a 
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stabilității financiare la nivel de ramură – 10.12.2018, ASEM: Muntean N. 

Moderator, coordonator workshop la conferinţe naţionale 

1. Bădicu G, Mihaila S. Moderator, formator și coordonator la Atelierul de lucru 

,,Contabilitatea și Perfectarea documentară a procurărilor de stocuri” din 28.11.2018 

2. Mihaila S., Caraman S. Concurs studențesc dedicat zilei Europei 16 mai 2019 

Comunicări orale la conferinţe internaţionale organizate în străinătate și în țară 

1. Grigoroi L. Developments of Public Accounting in the Republic of Moldova and 

Consistency with IPSAS. În: EGPA Spring Workshop PSC XII Public Sector Financial 

Management, Cluj-Napoca, Romania, 9-10 May 2019, România 

2. Lazari L., Bajan M. Accounting Organization of public Institutions in the Republic of 

Moldova – 2019 EGPA XII PSG Spring Workshop, UBB-FSEGA, Cluj-Napoca, 

România, 9-10 may 2019 

3. Mihaila S. Conferința științifică internațională 9-10 mai 2019,, Universitatea Ștefan cel 

Mare, Suceava, România 

4. Muntean N., Plotnikov V., Anghel I., Cişmaşu I. D. The impact of corruption on 

corporate insolvencies in the central and eastern europe countries. In: the eleventh 

edition of the International Conference „Ecological Performance in a competitive 

economy”, 7 March, 2019, ASE, Bucharest 

5. Plotnikov V, Vertakova Y., Anghel I., Muntean N. (corresponding author). National 

regulation of bankrupties: the case of RUSSIA. In 11th International ConferenceEBEEC 

2019 Bucharest, Romania, May 10-12, 2019 The Economies of the Balkan andthe 

Eastern European Countries in the changing World. 

http://ebeec.teikav.edu.gr/documents/2019/ConferenceProgram_2019.pdf  

6. Lazari L., Grigoroi L. ,  Radiografia Planurilor de învățământ la specialitățile de 

contabilitate prin prisma trinomului educației-profesie-mediul de afaceri, Conferinţa 

Ştiinţifică Internaţională, 4-5 aprilie 2019 Contabilitatea şi educația contabilă în 

societatea digitală 

7. Grumeza D, Iachimovschi A. Particularitățile auditului operațiunilor de spălare a 

banilor. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 4-5 aprilie 2019 Contabilitatea şi educația 

contabilă în societatea digitală 

8. Curagău N. Impactul modificărilor legislative asupra contabilității și fiscalității 

autohtone. În: Conferință Științifică Internațională „Competitivitatea și inovarea în 

Economia Cunoașterii”, 28-29 septembrie 2018. Chișinău, ASEM, 2018. 

9. Chirilov, N. Analiza rotaţiei capitalului propriu şi impactul acesteia asupra procesului 

decizional. In: Jean Monnet Conference “Moldova towards EU’s regional and cross-

border development”. 6-7 decembrie 2018, Chişinău, ASEM, 2018. 

10. Chirilov, N. Unele aspecte analitice ale structurii capitalului propriu. In: Dezvoltarea 

inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective: conf. 

șt.practică intern., 13-14 sept. 2018. Chişinău: UCCM, 2018 

11. Chirilov, N., Analiza și evaluarea riscului financiar prin pragul de rentabilitate financiar. 

In: Aspecte ale dezvoltării potențialului economico-managerial în contextul asigurării 

securității naționale: conf. șt. intern., 30 noiembrie – 01 decembrie 2018: Universitatea 

de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2018 

12. Popovici A. Impactul informațiilor contabile privind cheltuielile asupra procesului 

decizional în entitățile comerciale. În: Conferință Științifico-Practică Internațională” 

Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor:teorie, practică, 

http://ebeec.teikav.edu.gr/documents/2019/ConferenceProgram_2019.pdf


268 
 

perspective”, 13-14 septembrie 2018. Chișinău, UCCM, 2018 

13. Popovici A. Unele probleme ale contabilității provizioanelor. În: Conferință Științifică 

Internațională ”Competitivitatea și inovarea în Economia Cunoașterii”, 28-29 

septembrie 2018. Chișinău, ASEM, 2018. 

14. Graur A. Conferința Științifică Internațională „Competitivitatea și Inovarea în Economia 

Cunoașterii”, 28-29 septembrie 2018, Chișinău, Vol. I, E-ISBN 978-9975-75-932-8 

15. Muntean N., Afrăsinei M.B.. The impact of corruption on taxation in the eastern 

european countries. In: Competitivitate şi inovare în economia cunoaşterii: Conferința 

Științifică Internațională. 28-29 septembrie 2018. 

http://ase.md/publicatii/publicatiielectronice.html     

16. Muntean N., Muntean Iu. Impactul corupției asupra calității guvernanței publice în țările 

de Est ale Uniunii Europene și Republica Moldova. În: Lucrări științifice: Vol. 48: 

Cadastru şi drept: materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional "Dezvoltarea 

durabilă a mediului rural –realizări şi perspective", dedicat aniversării a 85 de ani de la 

fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova. – 2018. Vol 48. Chișinău, 2018, p. 

395-400. 0,4 c.a. ISBN 78-9975-64-297-2. 

http://www.uasm.md/images/stories/85_ani/lucr.st/Cadastru%2085%20ani%20UASM.p

df   

17. Muntean N., Nicolaescu A. M. Provocările profesiei contabile. În: Conferinţa Ştiinţifică 

Internaţională Studenţească Provocările contabilității în viziunea tinerilor cercetători, 

2019 

Comunicări ştiinţifice la Seminarului Ştiinţific de Profil  

1. Seminarul Metodic al Departamentului 06.06.19: Lazari L., Bajan M., Nederița A., 

Țiriulnicova N., Cotoros I., Iachimovschi A., Muntean N. 

Managementul cercetării 
Director/coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin competiţie 

naţională 

1. Lazari L. Proiect pentru organizarea manifestărilor științifice 2018, Conf. St. Int. 19-

20.04.2018: http://www.acd.asm.md/ro/noutati-evenimente/rezultatele-expertizei-

propunerile-din-cadrul-concursului-suplimentar-0  

2. Grigoroi L. 17/22.10.18F. Proiect pentru organizarea manifestărilor științifice 2019, 

Conf. St. Int. 4-5.04.2019 „Contabilitatea și educația contabilă în societatea digitală”. 

ASEM http://ancd.gov.md/ro/content/rezultatele-expertizei-din-cadrul-concursului-

proiectelor-pentru-organizarea-manifest%C4%83rilor 

3. Muntean N. Editarea Monografiilor Științifice (lucrări de valoare) pentru anul 2019, din 

cadrul direcției strategice: Patrimoniul național și dezvoltarea societății 16.06. 

http://ancd.gov.md/ro/content/rezultatele-expertizei-din-cadrul-concursului-

proiectelorpentru-editarea-monografiilor    

Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin competiţie 

internaţională 

1. Curagău N. Acordul de cooperare LED (Foundation Liechtenstein Development Service) 

pentru perioada 01.12.2018 - 31.05.2019, Centrul Național de Inovații Digitale în 

Educație (CNIDE), care este lansat în cadrul proiectului Clasa Viitorului. 

2. Muntean N. Modernizarea infrastructurii de cercetare pentru facilitarea participării în 

proiecte Europene Dezvoltarea - crearea Centrului de cercetări interdisciplinare și de 

frontieră în științe cognitive, COG-CILIX-NET, RMDRESINFRA-2017-1-0035. 

http://ase.md/publicatii/publicatiielectronice.html
http://www.uasm.md/images/stories/85_ani/lucr.st/Cadastru%2085%20ani%20UASM.pdf
http://www.uasm.md/images/stories/85_ani/lucr.st/Cadastru%2085%20ani%20UASM.pdf
http://www.acd.asm.md/ro/noutati-evenimente/rezultatele-expertizei-propunerile-din-cadrul-concursului-suplimentar-0
http://www.acd.asm.md/ro/noutati-evenimente/rezultatele-expertizei-propunerile-din-cadrul-concursului-suplimentar-0
http://ancd.gov.md/ro/content/rezultatele-expertizei-din-cadrul-concursului-proiectelor-pentru-organizarea-manifest%C4%83rilor
http://ancd.gov.md/ro/content/rezultatele-expertizei-din-cadrul-concursului-proiectelor-pentru-organizarea-manifest%C4%83rilor
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http://www.asm.md/administrator/fisiere/activitati/f2044.pdf  

Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin competiţie 

naţională 

1. Proiect pentru organizarea manifestărilor științifice 2019, Conf. St. Int. 4-5.04.2019, 

Director Grigoroi L., Membrii: Lazari L., Bajan M., Chirilov N., Mihaila S., 

http://ancd.gov.md/ro/content/rezultatele-expertizei-din-cadrul-concursului-proiectelor-

pentru-organizarea-manifest%C4%83rilor 

Membru în colegiul de redacţie al revistelor de specialitate de categoria A sau editate în 

străinătate, recunoscute de comunitatea academică naţională 

1. Grigoroi L., Lazari L., Țurcanu V., Paladi V., Bădicu G.  Mihaila S., Graur A. Membru 

al Colegiului de redacție al revistei European Journal of Accounting, Finance&Business, 

Suceava, România. http://www.accounting-management.ro/?pag=es 

2. Grigoroi L. Membru în Colegiul editorial științific al revistei Audit financiar, România, 

ISSN – 1583–5812, pentru formatul tipărit, ISSN – 1844-8801, pentru formatul 

electronic, Revista este indexată în ProQuest, Ebsco, Cabells, Ulrichs, SCIPIO 

3. Grigoroi L. Membru în Colegiul editorial științific al revistei Журнал «Вестник 

профессиональных бухгалтеров  http://www.ipbr.org/vestnik/en/editorial-board/ 

4. Grigoroi L. Membru în Colegiul editorial științific al revistei Независимый аудитор. 

Ucraina,  Revista este indexată în Ebsco, http://npv.n-

auditor.com.ua/ua/vcheni/item/534-grigoroi-lilia.html     

5. Țurcanu V. Jitomir „Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, 

контролю і аналізу” http://www.pbo.ztu.edu.ua  

6. Nederița A. Membru în colegiul de redacție al revistei „Economy Transdisciplinarity 

Journal”, România:  

7. Mihaila S. ECOFORUM, Romania, USV, Suceava: 

http://ecoforumjournal.ro/index.php/eco/about/editorialTeam  

8. Mihaila S. Revista Interdisciplinară „C. Stere” 

Membru în colegiul de redacţie al revistelor de specialitate naţionale, recunoscute de comunitatea 

academică, de categoria B şi C 

1. Membru în Colegiul de redacție al Culegerii de articole selective Conferinţa Ştiinţifică 

Internaţională, 28-29 septembrie 2018, Competitivitatea și inovarea în economia 

cunoașterii: Lazari L. 

http://ase.md/files/publicatii/electronice/conf_09.18_articole_1.pdf 

2. Membru în colegiul de redacție al revistei „Contabilitate și audit”: Nederița A., Țurcanu 

V. 

Preşedinte/secretar al Consiliului Ştiinţific Specializat de susţinere a tezei de doctor 

1. Nederița A. Președinte al Consiliului Ştiinţific Specializat de susţinere a tezei de doctor 

a dnei Frumusachi L., 03 aprilie 2019 

2. Țurcanu V. Președinte al Consiliului Ştiinţific Specializat de susţinere a tezei de doctor a 

Cebotari A. 

Preşedinte/secretar al Seminarului Ştiinţific de Profil 

1. Țurcanu V. – președinte 

2. Grigoroi L.- vicepreședinte 

3. Muntean N. -secretar 

Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil 

1. Seminarul Științific de profil 522.02 Contabilitate; audit; analiză economică: Lazari L., 

http://www.asm.md/administrator/fisiere/activitati/f2044.pdf
http://ancd.gov.md/ro/content/rezultatele-expertizei-din-cadrul-concursului-proiectelor-pentru-organizarea-manifest%C4%83rilor
http://ancd.gov.md/ro/content/rezultatele-expertizei-din-cadrul-concursului-proiectelor-pentru-organizarea-manifest%C4%83rilor
http://www.accounting-management.ro/?pag=es
http://www.ipbr.org/vestnik/en/editorial-board/
http://npv.n-auditor.com.ua/ua/vcheni/item/534-grigoroi-lilia.html
http://npv.n-auditor.com.ua/ua/vcheni/item/534-grigoroi-lilia.html
http://www.pbo.ztu.edu.ua/
http://ecoforumjournal.ro/index.php/eco/about/editorialTeam
http://ase.md/files/publicatii/electronice/conf_09.18_articole_1.pdf
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Cușmăunsă R., Nederița A., Paladi V., Mihaila S., Țiriulnicova N., Graur A. 

Recenzent la teza de doctor/doctor habilitat la Seminarul Ştiinţific de Profil/ departament 

1. Lazari L., Graur A., Grabarovschi L. – recenzent Teza de doctor „Particularitățile 

contabilității în instituțiile medico-sanitare publice la autofinanțare”, autor Frumusachi 

L. 

2. Țurcanu V., Grigoroi L., Cușmăunsă R. - recenzent Teza de doctor „Contabilitatea 

veniturilor personalului şi perfecţionarea acesteia”, autor Cebotari Anna 

3. Nederița A. - recenzent departament: Teza de doctor habilitat , autor Bîrca A., martie 

2019 

Conducător/consultant la teza de doctor/doctor habilitat 

1. Conducător la teza de doctor: Grigoroi L., Lazari L., Nederița A., Mihaila S., Popovici 

A., Graur A., Muntean N. 

2. Comisia de îndrumare la teza de doctor: Grigoroi L., Lazari L., Cușmăunsă R., Bajan 

M., Curagău N., Bădicu G., Mihaila S., Cotoros I., Popovici A., Graur A., Cechina E. 

Conducător/consultant la teza susținută de doctor/doctor habilitat 

1. Țurcanu V.- doctorand Frumusachi L. 

Recenzent al unei monografii/manual 

1. Graur A. ,Cechina E.- recenzent. Note de curs la Bazele contabilității. Autori: Bădicu G. 

Mihaila S. Extras din procesul verbal nr. 2 al Comisiei Metodice din  21.02.19 

2. Graur A.- recenzent. Programa stagiului de practică pentru studenții anului III, 

specialitatea,,Contabilitate”(ciclul I), autori: Popovici A. dr., conf. univ. și Curagău N 

dr., conf. univ 

Recenzent al unui articol ştiinţific 

1. Lazari L. Discussant al articolului științific la 2019 EGPA XII PSG Sring Workshop 9-

10.05.19, Cluj-Napoca 

2. Grigoroi L. Discussant al articolului științific la 2019 EGPA XII PSG Sring Workshop 

9-10.05.19, Cluj-Napoca 

1. Grigoroi L., Bădicu G., Mihaila S., Popovici A., Muntean N. Revista Economica, 

ASEM 

2. Muntean N. The European Journal of Health Economics, 

Coordonator ştiinţific al studenţilor care participă la conferinţele studenţeşti din cadrul 

ASEM/altor instituţii de învăţământ 

Grigoroi L., Lazari L., Cușmăunsă R., Nederița A., Bajan M., Curagău N., Erhan L., 

Gherasimov M., Chirilov N., Bădicu G., Mihaila S., Popovici A., Țiriulnicova N., Graur A., 

Caraman S., Muntean N. 
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Anexa 13. Lista publicațiilor cadrelor științifico-didactice de la facultatea Business și 

Administrarea Afacerilor 
 

Publicaţii în străinătate 

1. BELOSTECINIC GR. Through innovation and competitiveness to economic progress / La 

economia del futuroen Europa. Cienia y realidad. – Real Academia de Ciencias Economicas y 

Financieras, Barcelona, Spain, 2018, p.89-108. ISBN 978-84-697-6117-5 

2. MANCAȘ, Maria, SAHARNEAN, Liliana, Valorificarea brandului profesional și educațional prin 

prisma instrumentelor de comunicare de marketing digital. În Revista, “Studii Europene.European 

Sudies, iunie  2019 (în curs de editare) Gesis-SSOAR ISSN 2345-1041, ISSN-L 23451041 
 

Publicaţii în ţară  

Manuale. Capitole în monografii și culegeri (naționale /international) 

– manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale)  

1. COTELNIC Ala, Sisteme de planificare în afaceri. Manual, ISBN 978-9975-75-920-5, Chișinău, 

CEP ASEM, 2018, 280 p. 

 

– capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale), 

1. STIHI, L.,  Managementul proprietăţii intelectuale. Capitolul 3. Paragraful 3.2. Particularităţile 

activităţilor de gestiune a proprietăţii intelectuale în IMM. Pag. 202-234. Realizat în cadrul proiectului 

Support to Enforcement of the Intellectual Property Rights – Moldova. 2017-2018. 

 

Articole ştiinţifice  

în reviste străine 

– articole în reviste naţionale, categoria B  

 

 Articole în reviste naţionale, categoria B 

1. CĂLUGĂREANU I., Dezvoltarea infrastructurii regionale a RM în baza conceptelor 

internaționale. În: Economica, 2019, nr.2, ASEM, Chișinau, ISSN 1810-9136.  

2. COJOCARU, V., Managerul și căile de perfecționare ale comportamentului managerial În: 

Revista „Economie și sociologie” nr. 3 , 2018, pag.. ISSN: 1857-4130. Category:  B 

3. GALANTON N., Riscurile lanțului de aprovizionale. În: Economica, nr.1(107), 2019, pag.83-93. 

4. GAUGAȘ, T. Particularitățile și tendințele de dezvoltare a pieței publicitare autohtone. În: Studia 

Universitatis, Nr.7 (127), 2019, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, ISSN 1857-2073. 

5. GAUGAȘ, Tatiana, Particularitățile și tendințele pieței publicitare în Republica Moldova, Studia 

Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice), nr.8(107) ISSN 1857-2073 în curs de editare. 

6. PLATON, N.,  Motivația turistică – factor determinant al circulației turistice. In: Economica, 

2018, nr.4 (106), ASEM, Chișinau, pp.7 – 19, ISSN 1810-9136, 0,6 c.a.  

7. PLATON, N.,  Promovarea destinației turistice prin intermediul brandului turistic de vara. In: 

Economica, 2019, nr.1 (107), ASEM, Chișinau, pp.7 – 24, ISSN 1810-9136, 0,74 c.a 

8. PLATON, N., Asigurarea dezvoltarii durabile a turismului național prin prisma practicilor 

internaționale. In: Economica, 2018, nr.1 (103), ASEM, Chisinau, pp.7 – 21, ISSN 1810-9136, 0,78 

c.a. 
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9. PLATON, N., E-tourism as a Component Part of International Trade of Services. Ovidius 

University Annals, Constanța, Romania. Economic sciences series, categoria „B+”, Volume XVIII, 

Issue 1/2018, on page 58 – to 63, ISSN 2393-3127 (online), ISSN-L 2393-3119, 0,51 c.a. 

10. PLATON, N., Internationalization of tourism services and products in the context of globalization. 

Annals of the „Constantin Brancuși”, University of Tirgu Jiu, Romania. Economy series, categoria 

„B+”, Nr. Special/2018, on page 35 – to 41, ISSN 1844-7007, 0,58 c.a. 

11. PLATON, N., Use of the PESTEL Model in the Management of the Tourism Branch of the 

Republic of Moldova. Ovidius University Annals, Constanța, Romania. Economic sciences series, 

categoria „B+”, Volume XVIII, Issue 1/2018, on page 370 – to 375, ISSN 2393-3127 (online), ISSN-L 

2393-3119, 0,6 c.a.  

12.  PLATON, N., Utilizarea contului satelit al turismului in raportarea statistica. In: Economica, 

2018, nr.2 (104), ASEM, Chișinau, pp.14 – 24, ISSN 1810-9136, 0,6 c.a.  

13. REMEȘOVSCHI, N., Abordarea comportamentului consumatorului sub aspectul evoluției 

conceptului. În: Revista „ECONOMICA”, Anul XXV, nr 1(103), martie, 2018, p. 51-66, ISSN 1810-

9136, 0,86 c.a., 

14. ŞIŞCAN, E.. Particularitățile mixului de marketing în instituțiile de învățământ superior. In: 

Studia Universitatis Moldaviae. 2019 (în curs de editare) 

15. T.LEAHU, A.COTELNIC, V.PERJU The Integrated Informatics Systems – One of the Decisive 

Contributing Factors to Increasing of Capital. In: Economy Transdisciplinary Cognition Journal , 

Categoria B, Universitatea "George Bacovia" din Bacau; 2018, nr.2. pag.75-86. 

 
Articole în reviste naţionale, categoria C 

1. LEAHU T., COTELNIC A. The integration of the functional and informatics aspects of organizing 
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ASEM., ISBN 978-9975-56-648-3, Tipografia  Print-Caro, Vol. 1, 104-111p. 

4. Fedorciucova Svetlana, Economic potential of acidofier and grape seed iol with high biological 

value, În: Competitivitatea şi inovarea în economia circulară: modele de dezvoltare durabilă, 14 

decembrie 2018, Chişinău, ASEM., ISBN 978-9975-56-648-3, Tipografia  Print-Caro, Vol. 1, 104-

111 p. 

5. Fedorciucova Svetlana, Golubi Roman, Economic potencial of acidofier and  grape seed iol with 

high biological value, În: Competitivitatea şi inovarea în economia circulară: modele de dezvoltare 

durabilă, 14 decembrie 2018, Chişinău, ASEM., ISBN 978-9975-56-648-3, Tipografia  Print-Caro, 

Vol. 1, 112-121p. 

6. Oprea Sergiu, Study of the affer of tablets and laptops in the online shops of the national mobile 

telephony operators, În: Competitivitatea şi inovarea în economia circulară: modele de dezvoltare 
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durabilă, 14 decembrie 2018, Chişinău, ASEM., ISBN 978-9975-56-648-3, Tipografia  Print-Caro, 

Vol. 1, 122-130 p. 

7. Damaschin Mariana,The development of circular fashion industry in the European Union as a part 

of the creative economy, În: Competitivitatea şi inovarea în economia circulară: modele de 

dezvoltare durabilă, 14 decembrie 2018, Chişinău, ASEM., ISBN 978-9975-56-648-3, Tipografia  

Print-Caro, Vol. 1, 131-144 p. 

8. Şpac Ghenadie, Quality as the factor of the competitiveness of goods, În: Competitivitatea şi 

inovarea în economia circulară: modele de dezvoltare durabilă, 14 decembrie 2018, Chişinău, 

ASEM., ISBN 978-9975-56-648-3, Tipografia  Print-Caro, Vol. 1, 145-156 p. 
 

Lucrări metodice, note de curs 

1. FEDORCIUCOVA, Svetlana. Merceologia produselor lactate și grăsimilor alimentare, note de 

curs, Chişinău, ASEM, 2018, 209p., 10,2c.a., ISBN 978-9975-75-914-4  

2. PURICI, Ion.   Îndrumar metodic pentru lucrările de laborator la  disciplina: Chimia neorganică și 

analitică. Chişinau: Ed. ASEM,2018 .  -68p. ISBN 978-9975-75-907-6 

3. PURICI, Ion. Îndrumar metodic pentru lucrările de laborator la  disciplina: Biochimia alimentară. 

Chişinau: Ed. ASEM,2018 .  - 88p. ISBN 978-9975-75-909-0. 

4. PURICI, Ion, GÎNCU, E.  Îndrumar metodic pentru lucrările de laborator la  disciplina: Controlul 

tehno-chimic si organoleptic al produselor alimentației publice. Chişinau: Ed. ASEM, 2018 . -

108p. ISBN 978-9975-75-908-3 

5. TURCOV Elena dr., hab., prof.univ., ŢURCAN Natalia dr., conf.univ., Mетодические указания 

по выполнению дипломных работ для студентов специальности ,,Tуризм”,Chişinău 2018. 

6. TABUNŞCIC Olga, Suport de curs la disciplina: Fundamentele proceselor tehnologice  în unităţile 

de alimentaţie publică, Chişinau: Ed. ASEM, 2019 (în curs de publicare) 

7. TURCOV Elena, Lucrare metodică privind activitatea practicii de producție a studenţilor în cadrul 

întreprinderilor de profil pentru specialitatea: Servicii Hoteliere, Turism şi Agrement, Chişinău, 

2019. (în curs de publicare) 

8. TURCOV Elena, Lucrare metodică cu referință la: Organizarea stagiului de practică în cadrul 

întreprinderilor de profil pentru masteranzii de la specializarea: Gestiune şi dezvoltarea turismului, 

Chişinău, 2019. (în curs de publicare) 

9. TURCOV Elena, Ghid privind elaborarea şi susţinerea proiectului de specialitate pentru studenţii de 

la specialitatea: Servicii Hoteliere, Turism şi Agrement, Chişinău, 2019. (în curs de publicare) 

10. TURCOV Elena, LIVANDOVSCHI Roman, Ghid privind elaborarea  tezei de masterat pentru 

masteranzi de la specialitatea: Gestiune şi dezvoltarea turismului, Chişinău, 2019. (în curs de 

publicare) 
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Anexa 14. Lista publicațiilor cadrelor științifico-didactice de la facultatea Fuinanțe 

Curs universitar:  

1. BILOOCAIA, S. Institutional investors on the capital market. (university coursebook) Acad. of 

Econ. Studies of Moldova, Finance Fac., Investments and Banking Activity Dep. Chișinău: ASEM, 

2018. 222 p. 10.0 c.a., ISBN 978-9975-75-921-2 

 

 Capitole în monografii: 

2. CIOBU, S. Minimization of credit risk through responsible lending: international experience and the 

Republic of Moldova. In: Management of innovative development the economic entities. Collective 

monograph. Higher School of Social and Economic, Przeworsk, Poland, 2018. Vol. I, 263 p. ISBN 

978-83-65196-83-5, pp. 101-110. 

3. COCIUG, Victoria Creștere, dezvoltare și sustenabilitate economică în Romania (2007-2017) 

coordonator Emil Dinga-București: Editura Academiei Române.2018 ISBN 978-973-27-3037-9 

Articole: 

4. HÎNCU, Rodica, CONENCOV, Olga. Directions for the optimization of financing investments in 

the educational human capital in the perspective of improving the quality of life in the Republic of 

Moldova. In: Analele Universității “Eftimie Murgu”, Reșița, Fascicola II. Studii Economice, anul 

XXV, 2018, p. 82-89, 0,6 c.a., ISSN 2344 – 6315,  ISSN-L 2344 – 6315. 

5. CIOBU, S.,  IORDACHI, V., JALBA, A. „Anticipation of bank failures in the Republic of 

Moldova” - „MEST Journal”, nr 2/2019 – în ediție, abstractul disponibil pe 

http://mest.meste.org/MEST_Najava_clanaka.html. 

6. CIOBU, S; IORDACHI, V. Implementation of Basel Agreements in the banking sector of the 

Republic of Moldova. Journal of financial and monetary economics, Nr. 6/2018. p. 73-79. ISSN 2537-

3269. Disponibil pe: http://icfm.ro/jfme.icfm.ro/JFME2018.pdf.  

7. CIOBU, S.; IORDACHI, V. Preparing the banking sector from the Republic of Moldova for the 

implementation of Basel III. Global Economic Observer, Nr. 6, Vol 2/2018, p. 26-37.  ISSN  2343 – 

9742.  Disponibil pe: http://www.globeco.ro/wp-content/uploads/vol/GEO_Vol_6_No_2.pdf.   

8. CIOBU, S.; IORDACHI, V. Implementation of responsible lending principles in the Republic of 

Moldova: drawbacks and opportunities. The journal Contemporary Economy, Vol. 3, Issue3/3018, p. 

108-119. ISSN 2537 – 4222. Disponibil pe: 

http://www.revec.ro/images/images_site/categorii_articole/pdf_categorie_1031eff58f87354442890764

ef338059.pdf . 

9. BELOBROV A., GÎDEA D. Perfecționarea procesului de acordare a ajutoarelor de stat sub formă de 

facilități fiscale. In: Economica. Chișinău, 2019, nr. 1 , pp. 107-115. 0,3 c.a. ISSN 1810-9136.  

(categoria B). 

10. BILOOCAIA, S. GAIDARLI, I. Role of government securities in economic growth stimulation: 

EU practices and particularities of the Republic of Moldova În: Analele Universității ”Eftimie Murgu” 

Reșița. Fascicola II Studii Economice, Anul XXV, 2018, pp. 7-16, 0.7 c.a., ISSN 2344 – 6315. 

Disponibil: http://www.analefseauem.ro/upload/arhiva-revista/2018/Volum_2018.pdf 

11. BILOOCAIA, S. Influența educației financiare a populației asupra reformei sistemului de pensii. 

In: Economica, ASEM, septembrie 2018, an. XXV, nr. 3 (105), pp. 89-98, 0.45 c.a., ISSN 1810-9136 
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Teze la conferințe: 

12. HÎNCU, Rodica, HÎNCU, Vasile,  CONENCOV, Olga.   Analiza comparativă privind finanțarea 

studiilor în învățământul superior în uniunea europeană și Republica Moldova din perspectiva 

îmbunătățirii calității vieții. În: Competitivitatea și Inovarea în Economia Cunoașterii: Conferința 

științifică internațională, 28-29 septembrie 2018, Chișinău, ASEM, vol. I, p. 304-313, 0,95 c.a., E-

ISBN 978-9975-75-932-8.  

13. HÎNCU, Rodica, Gumovschi A. Parteneriatele Public-Private, ca piloni de inovare și de 

competitivitate, și finanțarea acestora în condițiile afirmării transformărilor digitale. În: Culegerea de 

rezumate  la Conferință științifico – practică internațională «Controlul Intern în cadrul Instituțiilor 

financiare în contextul noului cadru de reglementare și al provocărilor tehnologice», ASEM, 2019 , 

ISBN 078-9975-75-946-5 

14. BELOBROV, Angela,  The impact of technological innovations on the banking sector competition. 

In: Internal Control in financial institutions in the context of the new regulatory framework and 

technology challenges: The International scrientific and practical conference: Book of Abstracts, 22-23 

March 2019, Chisinau, Republic of Moldova: com. red.: Ludmila Cobzari  [et al.]. Chișinău: ASEM, 

2019. ISBN 978-9975-75-946-5. p. 43-44. 0,08 c.a. 

15. BILOOCAIA, S. ZAPOROJAN, I. The influence of foreign investments on the activity of 

insurance companies as institutional investors in the capital market of the Republic of Moldova In: 

Culegere de articole selective ale Conferinței Științifice Internaționale „Competitivitatea și Inovarea în 

Economia Cunoașterii”, 28-29 septembrie 2018, Chișinău, Vol. I, pp. 314-320, ISBN 978-9975-75-

932-8 

16. COCIUG, Victoria; HINEV, Olga. Criterii de optimalitate a politicii monetare din perspectiva 

gestiunii inflației. In: Creșterea economică în condițiile globalizării: competitivitate, inovativitate, 

sustenabilitate. Ediția XIII-a/Volumul II, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica 

Moldova: Complexul Editorial INCE, 2018, pp. 158-163. ISBN 978-9975-3202-9-0. 

17. COCIUG, Victoria; POSTOLACHE, Victoria. Elementele mecanismului de gestiune a dezvoltării 

durabile a entităților economice. In: Creșterea economică în condițiile globalizării: competitivitate, 

inovativitate, sustenabilitate. Ediția XIII-a/Volumul II, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, 

Republica Moldova: Complexul Editorial INCE, 2018, pp. 119-123. ISBN 978-9975-3202-9-0. 

18. COCIUG, Victoria; TIMUȘ, Angela; IORDACHI, Victoria. Possibilities of using tax multipliers 

for stabilization in transition economies. In: Creșterea economică în condițiile globalizării: 

competitivitate, inovativitate, sustenabilitate. Ediția XIII-a/Volumul II, 11-12 octombrie 2018, 

Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Complexul Editorial INCE, 2018, pp. 71-76. ISBN 978-9975-

3202-9-0. 

19. COCIUG, Victoria, MALENDRA Denis PREDICTIBILITATEA CRIZELOR FINANCIARE, 

Conferința Științifică Internațională „Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, ASEM, 

28-29 septembrie 2018. 

20. IORDACHI, V., CIOBU, S. Impactul implementării Basel III asupra sectorului bancar din Uniunea 

Europeană. În: Materialele conferinței științifice internaționale jubiliare „Paradigme moderne în 

dezvoltarea economiei naționale și mondiale”, 02-03 noiembrie 2018, Chișinău: CEP USM, 2018. 529 

p., pag. 129-136, ISBN 978-9975-142-57-1.  
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21. SECRIERU, A. Sistemul financiar din Republica Moldova: tendințe și provocări. In: 

Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii: conf. șt. intern., Chișinău, 28-29 septembrie  

2018. Chișinău: ASEM, 2018,  pp.. 296-303. E-ISBN 978- 9975-75-932-8. 

22. SECRIERU, A. Cost-eficiența adaptării sistemului financiar din Republica Moldova la standardele 

UE. În: Culegerea de rezumate  la Conferință științifico – practică internațională «Controlul Intern în 

cadrul Instituțiilor financiare în contextul noului cadru de reglementare și al provocărilor tehnologice», 

ASEM, 2019 , ISBN 078-9975-75-946-5. 

 

№ Nume, prenume 

ale autorilor  

Date bibliografice Coautor(i) 

Publicații în străinătate 

Monografii internaționale 

 Petroia Andrei Foreign aid from the IMF, WB and EBRD and its 

conditionality. Case of the Republic of Moldova. Beau Bassin: 

LAP Lambert Academic Publishing, 2018. 95 p., 4,34 c.a. ISBN 

978-613-9-85661-9 

- 

Capitole în monografii și culegeri internaționale 

 Cobzari Ludmila Monografie colectivă. Management of innovative development 

of the economic entities. Edited by M.Bezpratocnyi, I. 

Britchenco, Higher School ofSocial and Economic, Prezworsk, 

Poland, 2018,ISBN 978-83-65196-83-5 

Ganea V., 

dr. hab, 

Gherman E., 

dr. 

 Bușmachiu 

Eugenia 

Accounting of Reductions in Merchandise Operations, ETC 

(Economy Transdisciplinarity Cognition), Editura Universitatii 

George Bacovia www.ugb.ro/et, Vol. 21,Issue 2/201838-43, 

ISSN  2068 - 7389 - online edition 

Capatana 

Sofia 

Articole în culegeri internaționale 

 Cobzari Ludmila Challenges of the banking system in the Republic of Moldova. 

Academia Română , filiala Iași, Institutul de Cercetări 

Economice și Sociale Gh. ZANE Conferință științifică 

internațională „Progrese în teoria deciziilor economice în 

condiții de risc și incertitudine”. Performantica, Iași, 2018. 

ISBN 978-606-685-609-6 

Mărgineanu 

Aureliu 

 Mărgineanu 

Aureliu 

Provocări ale sistemului bancar din Republica Moldova în 

condiții de risc și incertitudine. În: Progrese în teroria deciziilor 

economice în condiții de risc și incertitudine, conf. șt. int., Iași: 

Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, 2018, 

vol. XXIX, Ed. Performantica, 2018 p. 75-82, 0,7 c.a. 

Cobzari 

Ludmila 

 Mărgineanu 

Aureliu 

Finanțarea activităților investiționale cu caracter inovațional. În: 

Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a 

zonelor transfrontaliere, conf. șt. int., Iași: Institutul de Cercetări 

Economice și Sociale ”Gh. Zane”, 2018, vol. XXXIII, Ed. 

Performantica, 2018, p. 131-140, 0,7 c.a 

Băncilă 

Natalia 

 Mărgineanu 

Aureliu 

Dezvoltarea pieței financiare nebancare – rezervă a creșterii 

economice. În: Dezvoltarea economico-socială durabilă a 

euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere, conf. șt. int., Iași: 

Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, 2018, 

vol. XXXIII, Ed. Performantica, 2018, p. 147-155, 0,6 c.a. 

Botnari 

Nadejda 

Teze ale comunicărilor la congrese, conferințe, simpozioane, în culegeri internaționale 

http://www.ugb.ro/et
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 Băncilă Natalia „Inovația – obiect al finanțării ”În: Dezvoltarea economico-

socială durabilă a Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere, 

din 9 noiembrie 2019. Conferința științifică internațională. 

Academia Română – filiala Iași, Institutul de cercetări 

economice și sociale ,,Gh. Zane”. Ediția a –XIV-a. Iași: 

Performantica, 2018, vol. XXX III, pag.131- 139, 0,5 c.a. ISBN 

978-606-685-616 -4. 

Mărgineanu 

Aureliu 

Publicații naționale 

Manuale/ dicționare/ lucrări didactice naționale 

 Casian Angela Analiza de gen la nivelul APL. In: Bugetarea sensibila la gen: 

Ghid pentru Autoritățile Publice Locale / Anjela Baurciulu, 

Angela Casian, Andrei Petroia; coord.: Andrei Petroia, Elena 

Spinu; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chisinau: S. n., 

2018. – p.31-37. ISBN 978-9975-141-88-8 

- 

 Casian Angela Evalurarea politicilor și analiza bugetelor sub aspectul 

sensibilității la gen.. In: Bugetarea sensibila la gen: Ghid pentru 

Autoritățile Publice Locale / Anjela Baurciulu, Angela Casian, 

Andrei Petroia; coord.: Andrei Petroia, Elena Spinu; Acad. de 

Studii Econ. a Moldovei. – Chisinau: S. n., 2018. – p.38-47. 

ISBN 978-9975-141-88-8 

- 

 Petroia Andrei Procesul bugetar sensibil la dimensiunea de gen la nivel local. In: 

Bugetarea sensibila la gen: Ghid pentru Autoritățile Publice 

Locale / Anjela Baurciulu, Angela Casian, Andrei Petroia; 

coord.: Andrei Petroia, Elena Spinu; Acad. de Studii Econ. a 

Moldovei. – Chisinau: S. n., 2018. – p.48-54, ISBN 978-9975-

141-88-8 0,30 c.a. 

- 

 Petroia Andrei Programe de performanță ca instrument al bugetării sensibile la 

dimensiunea de gen la nivel local. In: Bugetarea sensibila la gen: 

Ghid pentru Autoritățile Publice Locale / Anjela Baurciulu, 

Angela Casian, Andrei Petroia; coord.: Andrei Petroia, Elena 

Spinu; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chisinau: S. n., 

2018. – p.55-71, ISBN 978-9975-141-88-8 0,60 c.a. 

- 

Articole în reviste naționale categoria B 

 Băncilă Natalia Unele aspecte ale calității portofoliului creditar pentru sectorul 

bancar autohton.În:Studia Universitatis:Seria Stiințe exacte și 

economice, Chișinău,USM,nr.2(112)/2018,pag.99-104.ISS 2345-

1033 

Cadocinicov 

E. 

Teze ale comunicărilor la congrese, conferințe, simpozioane internaționale din țară 

 Chicu Nadejda Инструменты налогового  стимулирования, применяемые в  

Республике Молдова и за рубежом. Conferința Științifică 

Internațională „Competitivitatea și inovarea în economia 

cunoașterii”, secțiunea IV ”Dimensiuni financiare ale economiei 

cunoașterii” 

- 

 Ciubotaru Maria Aspecte teoretico-metodologice privind managementul financiar 

al corporației. In: Conf. Șt. Int. "Competitivitatea și inovarea în 

economia cunoașterii", (28-29 septembrie 2018) : Materiale/teze 

/ com. șt.: Grigore Belostecinic (președinte) [et al.].  – Chișinău 

: ASEM, 2018. ISBN 978-9975-75-932-8. Vol I, p. 288-295. 

Botnari 

Nadejda 

 Cobzari Ludmila Dezvoltarea serviciilor financiare în contextual provocărilor 

tehnologice. In: Culegere de rezumate  la Conferință științifico – 

practică internațională «Controlul Intern în cadrul Instituțiilor 

- 
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financiare în contextul noului cadru de reglementare și al 

provocărilor tehnologice», ASEM, 2019 , ISBN 078-9975-75-

946-5 

 Mărgineanu 

Aureliu 

Deciziile investiționale și creșterea economică: realitățile 

Republicii Moldova. În: „Paradigme moderne în dezvoltarea 

economiei naționale și mondiale”. Conf. științ. internaț., 02-03 

noiembrie 2018, - Chișinău, 2018, p. 292-298. 

- 

 Petroia Andrei Public sector reforms in times of globalization. In: Conf. Șt. Int. 

"Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii", (28-29 

septembrie 2018) : Materiale/teze – Chișinău : ASEM, 2018. – 

349 p. pp.280-287, 0,87 c.a. ISBN 978-9975-75-932-8 

 

 Petroia Andrei Transparența în repartizarea și utilizarea banilor din cadrul 

FAOAM din Republica Moldova. In: Conferință  științifico-

practică  internațională  "Știință,  educație,  cultură". Сборник 

статей. Том  1:  Экономические  науки.  Сельское  

хозяйство  и  перерабатывающая  промышленность.  Право  

и политические науки. Психолого-Педагогические науки. 

Информационные технологии, математика и физика/ сост.: 

Т. И. Раковчена, С. И. Лупашку. – Комрат: КГУ, 2018. – 

p.36-40, 0,29 c.a. ISBN 978-9975-83- 056-0 

Zubcova 

Elena 

 Petroia Andrei Четвёртая промышленная революция и навыки, необходимые 

для процветания. In: Fostering Knowledge Triangle in Moldova 

: Conference Proceedings, 26-27 april 2018, Chisinau / Project 

"Jean Monnet Centre of Excellence in European Economic 

Integration Studies – INTEGRA", Acad. of Econ. Studies of 

Moldova, Centre for European Integration Studies ; sci. com.: 

Grigore Belostecinic [et al.] ; org. com.: Olesea Sirbu [et al.]. – 

Chisinau : S.n., 2018 (Tipogr. "Artpoligraf"). – p.83-88, 0,48 

c.a. ISBN 978-9975-3178-7-0 

Banu Ivan 

 Suvorova Iulia  Антикризисное управление финансами при угрозе 

банкротства. Conferința Științifică Internațională 

„Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, 

secțiunea IV ”Dimensiuni financiare ale economiei cunoașterii” 
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Anexa 15. Lista publicațiilor cadrelor științifico-didactice de la facultatea relații Economice 

Internaționale 

Monografii  

1. Formarea populației Republicii Moldova (studiu istorico-demografic). Monografie. Coord. 

Matei, C., Hachi, M., Sainsus, V. „Artpoligraf”, 2017, 340 p., 22 c.a. ISBN 978-9975-75-883-3. 

2. CRUDU, R., GRÓDEK-SZOSTAK, Z., KOTULEWICZ-WISIŃSKA, K. Support for the 

development of start-up entrepreneurship in Poland and Moldova.  In: MAKOWIEC, M., MIKUŁA, 

B., PIETRUSZKA-ORTYL, A. Selected management problems in the knowledge-based economy - 

entrepreneurship and innovative behavior.Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krakow 2018, p.31-

42, 0,63 c.a., ISBN: 978-83-946633-6-0. 

 

Articole ştiinţifice 

- în reviste internaţionale  cotate ISI şi SCOPUS 

 

1. CRUDU, Rodica, The Role of Innovative Entrepreneurship in the Economic Development of 

EU Member Countries, Journal of Entrepreneurship, Management and innovation, Vol. 15, Issue 1, 

2019,  p. 35-60, 1,35 c.a., ISSN:2299-7326 (Online) 

2299-7075 (Print). Available online:https://doi.org/10.7341/20191512 

2. CRUDU, R., SIRBU, O., IGNATOV, I. Central European Free Trade Agreement: Did the 

Initiative Prove its Commitments? Eastern European Journal of European Studies, Vol. 9, Issue 1, June 

2018, p. 45-62, 0,82 c.a.,ISSN: 2068-6633.Available online: 

http://ejes.uaic.ro/articles/EJES2018_0901_CRU.pdf (SCOPUS) Impact factor 2018 – 0,44 

(https://www.scopus.com/sourceid/21100838844?origin=recordpage) 
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Anexa 16. Reprezentanți ai companiei Crystal System în vizită la ASEM 
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Anexa 17. Conferința internațională Competitivitatea și inovarea în economia circulară 

 



292 
 

 

 

 


