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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 15 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”, Școală de Formare Continuă, 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-luiVodă etc.
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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
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 15 programelor de
studii superioare de licența, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 692 din 11
iulie 2018, după cum urmează:
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 -Tehnologia și managementul alimentației publice” și Turism, aprobată prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 130 Din 07.02.2018.
Programul de licență „Drept” a fost acreditat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.
731 din 19.10.2015 pe o perioadă de 5 ani.
Mai detailat informația cu referire la programele de studii de licență acreditate este prezentată în
punctul 3.1 și în punctul 3.2 al prezentului Raport.– pentru programele de masterat.
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 46 membri, dintre care 10 sunt studenți de la toate ciclurile de studii,
ceea ce reprezintă aproximativ 22% din total membri ai Senatului ASEM.
Pe parcursul anului de studii 2019-2020 au fost planificate 7 ședințe ale Senatului De facto
au avut loc 10 ședințe ale Senatului, inclusiv 5 –extraordinare. În cadrul ședințelor extraordinare au
fost discutate următoarele chestiuni:
a) discutarea și înaintarea dnei Corina Crețu la titlul onorific de
DHC;
b) acordarea titlului onorific de DHC dnei Corina Crețu;
7

c) discutarea și aprobarea Procedurii privind susținerea examenelor
online; Procedurii de susținere a tezelor online;
d) organizarea susținerii tezei de licență online; despre rezultatele
testării platformei MOODLE; aprobarea creării departamentului
„Informatică Aplicată în Business”; schimbarea denumirii
departamentului „Informatică și Managementul Informației” în
departamentul „Tehnologia Informației și Management
Informațional”;
e) organizarea concursului la posturile științifico-didactice și la
funcțiile de conducere;
În total la ședințele Senatului ASEM au fost discutate 28 (11 conform planului) subiecte și au fost
discutate și aprobate 54 decizii (18 conform planului), inclusiv chestiuni de concurs -2, decizii
referitoare la aprobarea și modificarea temelor tezelor de doctor și doctor habilitat – 3, Decizii
referitoare la abilitarea cu dreptul de conducător științific, Decizii referitoare la doctorat -10.
Consiliul de Administraţie al ASEM asigură conducerea operativă şi aplică deciziile
strategice ale Senatului, guvernând activitatea administrativă, financiar-economică şi patrimonială a
instituţiei, cu scopul realizării misiunii şi obiectivelor strategice prevăzute de carta ASEM.
Activitatea se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Consiliului de Administrație ASEM,
aprobat în cadrul ședinței Senatului ASEM din 2 noiembrie 2016.
Consiliul de Administraţie al ASEM este format din rector, prorectori, decani, consilier
juridic, directorul şcolii doctorale, directorul şcolii masterale de excelență în economie și business,
directorul CNC, şefii unor subdiviziuni ale ASEM, reprezentanţii organizaţiilor sindicale ale
salariaţilor şi studenţesc, reprezentantul Senatului studenţilor, şi secretarul Consiliului de
Administraţie, numit prin ordinul Rectorului. Pe parcursul anului de studii 2019-202 au avut loc 9
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. Popa Ludmila, studentă-doctorandă - secretar
Din 7 membri ai Consiliului Științific 43% sunt de sex masculin și 67% de sex feminin.
Pe parcursul anului universitar 2019-2020, Consiliului Științific al ASEM în plină componență s-a
întrunit în 6 ședințe în data de 02 octombrie 2019, 07 noiembrie 2019, 19 decembrie 2019, 17
februarie 2020, 11 martie.2020 și 25 iunie 2020, în cadrul cărora au fost examinate 31 de subiecte.
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1.

Ordinea de zi al Ședinței Consiliului Științific al ASEM din 02.10.2019.
1. Examinarea și aprobarea Planului de activitate a Școlii doctorale ASEM pentru anul
universitar 2019-2020
2. Examinarea și aprobarea Planului de activitate a Școlii doctorale DSPA pentru anul
universitar 2019-2020
3. Aprobarea Obiectivelor calității OBC 5.0 a Școlii doctorale ASEM pentru anul
universitar 2019-2020
4. Aprobarea Obiectivelor calității OBC 5.0 a Școlii doctorale DSPA pentru anul
universitar 2019-2020
5. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul III de
studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2019-2020 la Școala doctorală
ASEM
6. Repartizarea granturilor doctorale obținute din sursele bugetare între conducătorii de
doctorat din Școala doctorală ASEM
7. Repartizarea granturilor doctorale obținute din sursele bugetare între conducătorii de
doctorat din Școala doctorală DSPA
8. Aprobarea modificărilor în Regulamentul de funcționare a școlilor doctorale
9. Diverse.

2. Ordinea de zi al Ședinței Consiliului Științific al ASEM din 07.11.2019.
1.
2.

3.
4.

5.

Rezultatele admiterii la Școala Doctorală ASEM în anul 2019-2020.
Rezultatele admiterii la Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative a
Consorțiului instituțiilor de învățământ Academia de Studii Economice din Moldova și
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere” în anul
2019-2020.
Avizarea temelor tezelor de doctorat, conducătorii de doctorat și a componenței
comisiilor de îndrumare la Școala Doctorală ASEM în anul de studii 2019-2020.
Avizarea temelor tezelor de doctorat și a componenței comisiilor de îndrumare la
Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative a Consorțiului instituțiilor
de învățământ Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii
Politice și Economice Europene ”Constantin Stere” în anul de studii 2019-2020.
Aprobarea candidaturii pentru participarea la concursul de obținere a Bursei de
excelență a Guvernului.

3. Ordinea de zi al Ședinței Consiliului Științific al ASEM din 19.12.2019.
1. Examinarea dosarului și aprobarea Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat cu
tema ”Perfecționarea contabilității și auditului imobilizărilor corporale” a studentuluidoctorand Popovici Mihai, spec. științifică 522.02 Contabilitate; audit; analiza
economică.
2. Examinarea dosarului și aprobarea Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat cu
tema ”Calitatea populației Republicii Moldova. Studiu geodemografic” a studenteidoctorand Suvac Silvia, spec. științifică 154.01 Geografie economică și socială.
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3. Examinarea și aprobarea Rapoartelor de activitate a postdoctoranzilor: V.Lopotenco
(anul 1), M.Pisaniuc (anul 1) și Călugăreanu I. (anul 2).
4. Ordinea de zi al Ședinței Consiliului Științific al ASEM din 17.02.2020.
1. Examinarea și aprobarea Raportului privind îndeplinirea Planului de acțiuni a Școlii
doctorale ASEM pentru anul 2019, în baza Planului Strategic de dezvoltare a ASEM în
perioada 2018-2020.
2. Examinarea și aprobarea Raportului privind îndeplinirea Planului de acțiuni a Școlii
doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative pentru anul 2019.
3. Examinarea și aprobarea Planului de acțiuni a Școlii doctorale ASEM pentru anul
2020, în baza Planului Strategic de dezvoltare a ASEM în perioada 2018-2023.
4. Examinarea și aprobarea Planului de acțiuni a Școlii doctorale în Drept, Științe
Politice și Administrative pentru anul 2020, în baza Planului Strategic de dezvoltare
a USPEEA.
5. Aprobarea Statelor de personal a Școlii doctorale ASEM pentru anul
2020.
6. Aprobarea Statelor de personal a Școlii doctorale în Drept, Științe Politice și
Administrative pentru anul 2020.
7. Aprobarea componenței Comisiei de doctorat pentru pretendentul la titlul științific de
doctor Dl Cuza Bogdan-Gheorghe-Ilie, Scoala doctorală în Drept, Științe Politice și
Administrative.
8. Diverse.
5. Ordinea de zi al Ședinței Consiliului Științific al ASEM din 11.03.2020.
1. Examinarea și aprobarea propunerilor de proiecte științifice pentru obținerea granturilor
doctorale, pentru anul de studii 2020-2021, depuse de Școala doctorală ASEM.
2. Examinarea și aprobarea propunerilor de proiecte științifice pentru obținerea granturilor
doctorale, pentru anul de studii 2020-2021, depuse la Școala doctorală în Drept, Științe
Politice și Administrative.
6. Ordinea de zi al Ședinței Consiliului Științific al ASEM din 25.06.2020.
1. Examinarea dosarului și aprobarea componenței Comisiei de susținere publică a tezei de
doctorat ”Asigurarea competitivității întreprinderilor din alimentația publică (cazul
Republicii Moldova”, elaborată de pretendentul la titlul științific de doctor în științe
economice Tabunșcic Olga.
2. Examinarea dosarului și aprobarea componenței Comisiei de susținere publică a tezei de
doctorat pentru pretendentul la titlul științific de doctor în științe juridice Bâcu Igor.
Tema tezei: ”Garanțiile constituționale ale realizării dreptului la un proces echitabil”.
3. Examinarea dosarului și aprobarea componenței Comisiei de susținere publică a tezei de
doctorat pentru pretendentul la titlul de doctor în științe juridice Chiochină Elena. Tema
tezei: ”Compatibilitatea drepturilor pacientului cu drepturile consumatorului”.
Conducător științific dr.hab. Plotnic Olesea.
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4. Introducerea unor modificări în Regulamentele de organizare și funcționare a școlilor
doctorale privind examinarea online a tezelor de doctorat.
Consiliile facultăților
Organul suprem de conducere al Facultăţii este Consiliul Facultăţii, care este ales pentru un
termen de cinci ani în conformitate cu reglementările în vigoare (Regulamentul facultății ASEM).
Membrii Consiliului Facultăţii sunt, de regulă, persoane cu titlu ştiinţific şi ştiinţificodidactic şi studenţi. În Consiliu sunt reprezentate toate subdiviziunile Facultăţii în baza respectării
principiului egalităţii în drepturi. Membrii din oficiu ai Consiliului Facultăţii sunt decanul,
prodecanul şi şefii departamentelor din cadrul Facultăţii. Studenţii sunt reprezentaţi în Consiliul
facultăţii în proporţie de 1/4 din numărul total al membrilor. Durata mandatului membrilor
Consiliului din rândul studenţilor este de un an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.
Activitatea Consiliului Facultății se efectuează în conformitate cu Regulamentul Facultății
Academiei de Studii Economice din Moldova, aprobat în cadrul Ședinței Senatului din 28.03.2018
(redacția a 3).
Studiile în ASEM sunt organizate în cadrul a 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 8 membri (dl
Sturza I. a plecat din acest organ de conducere al ASEM), după cum urmează:
- trei membri desemnaţi: de Ministerul Educaţiei :
Viaceslav NEGRUŢA, economist;
Ion GUZUN, consilier juridic, Centrul de Resurse Juridice
de Ministerul Finanţelor
Ion PRISĂCARU, şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;
- doi membri din rândul cadrelor didactice titulare care nu deţin funcţii de conducere şi
nu sunt membri ai senatului, selectaţi prin vot secret de adunarea generală a membrilor
consiliilor facultăţilor şi a reprezentanţilor studenţi din senat şi din consiliile facultăților:
Ghenadie BEJAN, dr., conf. univ., catedra ”Teorie şi Politici Economice”, ASEM;
Ghenadie ȘAVGA, dr., conf. univ., catedra ”Management”, ASEM;
- doi membri delegaţi din partea Senatului ASEM, care sunt experţi externi şi nu au calitatea
de titulari ai ASEM :
Ion STURZA, preşedintele Companiei ”Fribourg Capital”; Președinte CDSIASEM – 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.
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Consiliu pentru dezvoltare strategică ASEM își desfășoară activitatea în conformitate cu
Regulamentul Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională al ASEM, aprobat de Ședința
Senatului ASEM din 29 aprilie 2015 .
Pe parcursul anului de studii 2019-2020 CDSI ASEM a avut 4 ședințe în cadrul cărora au
fost discutate diverse întrebări ce țin de competența organului respectiv, inclusiv:
1. Despre mersul executării și rectificarea bugetului ASEM pentru anul 2019.
2. Despre executarea bugetului ASEM pentru anul 2019.
3. Aprobarea taxei de cazare în căminele studențești ale ASEM pentru anul 2020.
4. Aprobarea bugetului ASEM pentru anul 2020.
5. Despre darea în locațiune a spațiilor ASEM.
Tot odată, la finele anului de studii 2019-2020 (31 mai 2020) a expirat mandatul CDSI. În acest sens
au fost organizate activitățile necesare pentru formarea noii componențe a CDSI.
Componenta noua a CDSI, ce a fost aprobata in sedinta Senatului ASEM din 30.06.2020 în
următoarea componență:
1. Alexandru STRATAN, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM, director al
Institutului Național de Cercetări Economice – desemnat de MECC;
2. Ion GUCEAC, dr. hab. în drept, prof. univ., academician – desemnat de MECC;
3. Dumitru URSU, președintele Ligii Bancherilor din R. Moldova – desemnat de Senatul
ASEM;
4. Veronica SIREȚEANU, manager de politici ai Camerei americane de comerț din Moldova,
Președinte (executiv) la AO FINEDU – desemnat de Senatul ASEM;
5. Igor ȚURCANU, director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat – desemnat de Ministerul
Finanțelor;
6. Ghenadie BEJAN, dr., conf. univ., departamentul ”Teorie și Politici Economice”, ASEM –
desemnat de Adunarea Generală a membrilor Consiliilor facultăților și reprezentanților
studenților din Senat;
7. Eduard HÂRBU, dr., conf. univ., departamentul „Econometrie și Statistică Economică”,
ASEM - desemnat de Adunarea Generală a membrilor Consiliilor facultăților și
reprezentanților studenților din Senat;
8. Igor MELNIC, dr., conf. univ., prorector cu activitate economică și socială, ASEM – din
oficiu;
9. Grigore BELOSTECINIC, prof. univ., dr. hab., academician, rector ASEM - din oficiu.

2.3.Facultăți/departamente/catedre (lista structurată ierarhic)
În ASEM studiile sunt organizate în cadrul a 6 facultăți, 15 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).
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1. Facultatea Business și Administrarea Afacerilor (Decan – conf.univ., dr. Livandovschi
Roman) are în componența sa 3 Departamente:
 Management - Șef Departament conf.univ., dr. Solcan Angela
 Marketing și Logistică - Șef Departament – conf.univ., dr. Savciuc Oxana;
 Comerț, Turism și Alimentație Publică - Șef Departament, prof.univ., dr.hab. Turcov
Elena;
2. Facultatea Economie Generală și Drept (Decan – conf.univ., dr. Zaporojan Veaceslav)
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 - Șef Departament – conf.univ., dr. Dodu-Gugea Larisa
 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:
 Tehnologia Informației și Management Informațional - Șef Departament conf.univ., dr. Prisăcaru A.
 Econometrie și Statistică Economică - Șef Departament - prof.univ., dr. Pârțachi
I.
 Informatica Aplicată în Business – Șef Departament – conf.univ., dr. Tutunaru S.
Departamentul a fost creat în conformitate cu Decizia Senatului din 15 mai 2020.
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.
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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” (2014-2020)
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 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,
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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.
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.
15

În anul 2019 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 272129 unităţi de
depozitare (54474 titluri). Au fost procurate şi puse la dispoziţia utilizatorilor peste 1861 volume
(551 titluri). Valoarea totală a achizițiilor constituie 462308 lei, dintre care 247484 (53%) au fost
alocaţi din bugetul ASEM. Informarea utilizatorilor prin periodice şi seriale s-a realizat asigurânduse 41 de abonamente în valoare de 83779,5 lei la principalele publicaţii locale, româneşti şi ruseşti.
În anul 2019 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, Cambridge E-Journals,
Sage Research Methods, Wiley Online Library, Web of Science.
Cheltuielile pentru achiziţii de documente per utilizator constituie 67 lei (dintre care din
bugetul ASEM – 36 lei).
Pe parcursul anului, biblioteca şi-a completat fondurile prin donaţii şi proiecte cu 784 volume în
valoare de 214824 lei. Au fost primite 63 de publicații prin intermediul schimbului internaţional de
la diverse universităţi de peste hotare. Totodată au fost transmise partenerilor 20 volume de
publicaţii și 72 exemplare de 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 385 locuri. De serviciile Bibliotecii în anul
2019 au beneficiat 6882 utilizatori. Aceştia au frecventat sălile noastre de 68299 ori, au realizat
29929 vizite virtuale şi au consultat 88814 de publicaţii; 120 sunt utilizatori permanenţi din afara
ASEM. Au fost întreţinute relaţii permanente cu facultăţile şi departamentele 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.
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 65 liste
bibliografice cu informaţii despre noile achiziţii şi noi resurse electronice. Cu scopul sporirii eficienţei
informării profesorilor şi studenţilor au fost organizate 19 expoziţii de achiziții noi, 221 expoziţii
tematice, 4 expoziţii virtuale, 2 expoziţii de fotografii, 3 expoziţii de pictură, 27 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
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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.
Biroul 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:
 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
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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.










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.
Serviciul Editorial-Poligrafic. Prioritatea SEP 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;
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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 1. Lista programelor de licență în ASEM la care s-au desfășurat studii în anul
universitar 2019-2020
Codul şi
denumirea
domeniului
general
de studii
041
Ştiinţe
economice

Codul şi
denumirea
domeniului de
formare
profesională

Specialitatea /
Statutul
Actul
programul
de programului confirmativ
studii la
ciclul I (licenţă)

Perioada

0410
Economie

0410.1 Economie
generală

acreditat

2018 2023

0410.2 Economie
mondială și relații
economice
internaționale

acreditat

0410.4
Cibernetică
informatică
economică

acreditat

0411
Contabilitate

și

0411.1
Contabilitate

acreditat
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Decizia CC
ANACIP nr.14
din 15.09.2017
HG nr.692 din
11.07.2018
Decizia CC
ANACIP nr.16
din 15.09.2017
HG nr.692 din
11.07.2018
Decizia CC
ANACIP nr.8
din 15.09.2017
HG nr.692 din
11.07.2018
Decizia CC
ANACIP nr.8

2018 2023

2018 2023

2018 2023

0412 Finanţe
și bănci

0412.1 Finanțe și
bănci

acreditat

0413 Business
şi
administrare

0413.1 Business
și administrare

acreditat

0413.2
Managementul
resurselor umane

acreditat

0414
Marketing

0414.1 Marketing
și logistică

acreditat

0419
Merceologie și
comerț

0419.1
Merceologie și
comerț

acreditat

042 Drept

0421 Drept

0421.1 Drept

acreditat

061
Tehnologii ale
informaţiei şi
comunicaţiilor

0613
Dezvoltarea
produselor
program şi a
aplicaţiilor

0613.1
Tehnologia
informaţiei

acreditat

0613.5
Informatică
aplicată

Acreditat
condiționat

0721.1
Tehnologia şi
managementul
alimentaţiei
publice
1013.1 Servicii

Acreditat
condiționat

072
Tehnologii de
fabricare şi
prelucrare

0721
Procesarea
alimentelor

101 Servicii

1013 Servicii
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acreditat

din 29.09.2017
HG nr.692 din
11.07.2018
Decizia CC
ANACIP nr.19
din 29.09.2017
HG nr.692 din
11.07.2018
Decizia CC
ANACIP nr.8
din 13.10.2017
HG nr.692 din
11.07.2018
Decizia CC
ANACIP nr.9
din 13.10.2017
HG nr.692 din
11.07.2018
Decizia CC
ANACIP nr.1
din 15.09.2017
HG nr.692 din
11.07.2018
Decizia CC
ANACIP nr.10
din 15.09.2017
HG nr.692 din
11.07.2018
HG 731 din
19.10.2015
Decizia CC
ANACIP nr.11
din 23.02.2018
HG nr.692 din
11.07.2018
Decizia CC
ANACIP nr.31
din 23.02.2018
HG nr.692 din
11.07.2018
Decizia CC
ANACIP nr.4
din 30.06.2017
HG nr.130 din
07.02.2018
Decizia CC

2018 2023

2018 2023

2018 2023

2018 2023

2018 2023

20152020
2018 2023

2018 2021

2018 2021

2018 -

ANACIP nr.6
2023
din 30.06.2017
HG nr.130 din
07.02.2018
Toate programele de licență la care s-au desfășurat studiile în anul universitar 2019-2020
sunt acreditate și au termenul de acreditare valabil.
publice

hoteliere,
turism și
agrement

hoteliere, turism
și agrement

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 Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business în anul de universitar 20192020 a fost asigurată organizarea studiilor la 22 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.
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 2019-2020 este
prezentă în tabelul 2.
Tabelul 2. Programe de masterat la care au fost organizate studii în anul universitar 20192020
Nr. Domeniul
Denumirea programului
Tipul programului Nr.
d/o general de studii
ECTS
1. Științe
Administrarea Afacerilor
De
120
economice
profesionalizare
2.
Managementul proiectelor europene De
120
profesionalizare
3.
Managementul și dezvoltarea
De
120
resurselor umane
profesionalizare
4.
Managementul marketingului
De
120
profesionalizare
6.
Contabilitate și audit
De
120
profesionalizare
7.
Finanțe și contabilitatea firmei
De
120
profesionalizare
8.
Administrarea bancară
De
120
profesionalizare
9.
Administrarea financiar-bancară
De
120
(eng.)
profesionalizare
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10.

Finanțe publice și fiscalitate

De
profesionalizare
11.
Finanțe corporative și asigurări
De
profesionalizare
12.
Tranzacţii Internaţionale şi
De
Diplomaţie Economică
profesionalizare
13.
Comerț Exterior și Activitate
De
Vamală
profesionalizare
14. Servicii publice Gestiunea şi dezvoltarea turismului
De
profesionalizare
15. Științe
Management în administraţie
De
administrative
publică
profesionalizare
16. Tehnologii
Managementul informaţional
De
informaționale
profesionalizare
17. și comunicații
Tehnologii informaționale în
De
economie
profesionalizare
18.
Securitatea Sistemelor Informatice
De
profesionalizare
19. Drept
Drept economic
De
profesionalizare
20.
Drept și proceduri vamale
De
profesionalizare
21.
Drept financiar-fiscal
De
profesionalizare
22.
Dreptul în afaceri
De
profesionalizare
Deși oferta este suficient de mare, de obicei, candidații la studii se orientează spre
programe de masterat la care și sunt formate grupe academice.

120
120
120
120
120
120
120
120
90
90
90
120
120
anumite

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:
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Tabelul 3. 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

Geografie
umană

Geografie economică şi socială

154.01

180

Economie,
business,
administrare

Teorie economică şi politici
economice

521.01

180

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

Finanţe,
contabilitate,
analiză
economică

Finanţe

522.01

180

Contabilitate; audit; analiză
economică

522.02

180

Cibernetică,
statistică şi
informatică
economică

Cibernetică și informatică
economică

523.01

180

Statistică economică

523.02

180

2.
3.

Ştiinţe sociale
şi economice

4.

7.
8.

9.
10

Conducătorii de doctorat abilitați cu dreptul de a conduce teze de doctorat sunt prezenți în Tabelul
de mai jos:
Tabelul 4. Lista conducătorilor de doctorat abilitaţi pe specialități științifice
Nr.
d/o

1.

Gradul
ştiinţific

DH

Numele, prenumele
conducătorului
(consultantului)
ştiinţific

Specialitatea la
care este abilitat
în calitate de
conducător
(consultant)
ştiinţific

Nr. dispoziţiei,
data

Domeniul - Ştiinţe sociale şi economice
521.01.Teorie economică şi politici economice
Feuraş Eugenia
521.01
D nr.2491,
28.12.2016
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Expirarea
termenului de
abilitare

28.12.2022

2.

D

3.

D

1

DH

2.

D

1.

DH

2.

D

3.

D

4.

D

5.

D

6.

D

7.

D

8.

D

9.

DH

10.

DH

1.

DH

2.

D

1.

DH

2.

DH

3.

DH

4.

DH

5.

DH

Benea-Popuşoi Elina

521.01

D nr.2058,
13.02.2020
23.12.2014
Filip Nolea
521.01
D nr.2900,
23.03.2024
23.03.2018
521.02.Economie mondială; REI
Lobanov Natalia
521.02
D nr.2903,
23.03.2024
23.03.2018
Crudu Rodica
521.02
D 12
09.07.2025
09.07.2019
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Cotelnic Ala
521.03
D nr.2908
23.03.2024
23.03.2018
Cojocaru Vadim
521.03
D nr.2907,
23.03.2024
23.03.2018
Ţurcanu Gheorghe
521.03
D nr. 2473,
06.10.2022
06.10.2016
Borcoman Raisa
521.03
D nr.2905,
23.03.2024
23.03.2018
Vaculovschi Dorin
521.03
D nr.2914,
23.03.2024
23.03.2018
Solcan Angela
521.03
D nr.2911,
23.03.2024
23.03.2018
Movilă Irina
521.03
D nr.35
25.01.2025
25.01.2019
Platon Nicole
521.03
D nr.2595,
23.03.2023
23.03.2017
Bîrcă Alic
521.03
D nr.3102,
01.12.2024
01.12.2018
Turcov Elena
521.03
D nr.3103,
01.12.2024
01.12.2018
521.04.Marketing; logistică
Belostecinic Grigore
521.04
D nr.2915,
23.03.2024
23.03.2018
Savciuc Oxana
521.04
D nr.2457,
5.07.2022
5.07.2016
522.01.Finanţe
Cobzari Ludmila
522.01
D nr.2612,
23.03.2023
23.03.2017
Hîncu Rodica
522.01
D nr.2613,
23.03.2023
23.03.2017
Ciubotaru Maria
522.01
D nr. 2693,
31.05.2023
31.05.2017
Băncilă Natalia
522.01
D nr.2917,
23.03.2024
23.03.2018
Secrieru Angela
522.01
D nr.2808,
23.03.2024
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

1.

1.

23.03.2018
D
Botnari Nadejda
522.01
D nr. 2694,
31.05.2023
31.05.2017
D
Cociug Victoria
522.01
D nr.2919,
23.03.2024
23.03.2018
D
Buşmachiu Eugenia
522.01
D nr.2918,
23.03.2024
23.03.2018
D
Erhan Lica
522.01
D nr.2491,
06.10.2022
15.11.2016
D
Belobrov Angela
522.01
D nr.2598,
23.03.2023
23.03.2017
D
Ciobu Stela
522.01
D nr.5/3010, 11.05.2024
11.05.2018
D
Petroia Andrei
522.01
D nr.11
nelimitat
28.02.2020
522.02.Contabilitate; audit; analiză economică
DH
Bucur Vasile
522.02
D nr.2922,
23.03.2024
23.03.2018
DH
Ţurcanu Viorel
522.02
D nr.2924,
23.03.2024
23.03.2018
DH
Nederiţă Alexandru
522.02
D nr.2923,
23.03.2024
23.03.2018
D
Grigoroi Lilia
522.02
D nr.2061,
23.12.2020
23.12.2014
D
Popovici Angela
522.02
D nr.2261,
07.10.2021
7.10.2015
D
Bajerean Eudochia
522.02
D nr.2921,
23.03.2024
23.03.2018
D
Lazari Liliana
522.02
D nr.2492,
15.11.2022
15.11.2016
D
Graur Anatol
522.02
D nr.2599,
23.03.2023
23.03.2017
D
Muntean Neli
522.02
D nr.2640,
31.05.2023
31.05.2017
D
Mihaila Svetlana
522.02
D nr.2489
15.11.2022
15.11.2016
D
Badicu Galina
522.02
D nr.2809,
23.03.2024
23.03.2018
D
Bîrcă Aliona
522.02
D nr.2810,
23.03.2024
23.03.2018
523.02.Statistică economică
D
Pârţachi Ion
523.02
D nr.2925,
23.03.2024
23.03.2018
Domeniul - Ştiinţe ale naturii
122.02.Sisteme informatice şi 523.01.Cibernetică şi informatică economică
DH
Bolun Ion
122.02, 523.01
D nr.2140,
09.04.2021
25

2.

DH

3.

D

1.

D

09.04.2015
Ohrimenco Serghei
122.02, 523.01
D nr.2263,
7.10.2015
Godonoagă Anatol
523.01
D nr.2141,
09.04.2015
154.01.Geografie economică şi socială
Hachi Mihai
154.01
D nr. 2619
31.05.2017

07.10.2021
09.04.2021

31.05.2023

Numărul studenților-doctoranzi și repartizarea acestora pe specialități științifice este prezentă în
Tabelul de mai jos:
Tabelul 5. Numărul de studenți-doctoranzi pe specialități științifice
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nr. studenților
doctoranzi

Specialitatea

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

7
4
6
7
26
8
22
23
2
6
111

Pe parcursul anului universitar 2019-2020 în cadrul Școlii Doctorale ASEM au fost susținute
și aprobate de Consiliul de Conducere al ANACEC 5 teze de doctor în științe, altele 2 se află în
proces de examinare la ANACEC. Situația complicată, cauzată de pandemia de COVID 19 a
micșorat numărul de persoane, care au susținut teza în perioada respectivă. Nominal, persoanele,
care au susținut, tema tezei și conducătorul științific sunt prezentați mai jos:
Tabelul 6. Informație referitor la tezele susținute pe parcursul anului universitar
Nr
d/o

Numele,
prenumele
doctorandului

Anul
susține
rii

Specialitatea
științifică

Tema

Titlul științific de doctor în științe
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Conducătorul
științific

Confirmarea
de
către
ANACEC

1.

Bretan FlorinIoan

2019

521.03 -

2.

Berghe Nadejda

2019

522.01- Finanţe

3.

Bulgac Corina

2019

522.01- Finanţe

4.

Casap Lucia

2019

521.04 -

Economie şi
management în
domeniul de
activitate

Marketing;
logistică

5.

6.

Cernavca
Olesea

2019

Șchiopu Irina

2020

521.03 -

Economie şi
management în
domeniul de
activitate

522.01 - Finanțe
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Cojocaru
Influența
comportamentului Vadim
managerial asupra
gestionării
eficiente
a
organizației

Decizia nr.4
27.09.2019

Perfecționarea
finanțelor publice
la
nivelul
unităților
administrativteritoriale
din
Republica
Moldova
prin
prisma evaluării
potențialului
fiscal
Efectele
economice
ale
presiunii fiscale în
sectorul
vitivinicol
Suportul
informațional ca
factor de influență
a deciziilor în
marketingul
educațional
Managementul
calității totale –
factor de sporire
al performanțelor
în
domeniul
producerii
materialelor
de
finisare
Implicațiile
managementului
financiar
în
realizarea
obiectivelor
financiare
ale
întreprinderii

Cobzari
Ludmila

Decizia nr.4
27.09.2019

Botnari
Nadejda

Decizia nr.4
27.09.2019

Savciuc
Oxana

Decizia nr.4
06.12.2019

Țurcanu
Gheorghe

Decizia nr.5
06.12.2019

Botnari
Nadejda

D nr.5
28.02.2020

7.

Suvac Silvia

2020

154.01. Geografie
economică și
socială

8.

Popovici Mihai

2020

522.02Contabilitate;
audit; analiză
economică

Calitatea
populației
Republicii
Moldova. Studiu
geodemografic
Perfecționarea
contabilității
și
auditului
imobilizărilor
corporale

Matei
Constantin

În
examinare
la
ANACEC

Nederița
Alexandru

În
examinare
la
ANACEC

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 7. 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
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
28

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

563. Ştiinţe administrative

562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale
şi a diplomaţiei
563.01. Teoria, metodologia administraţiei publice
563.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile
administraţiei publice. Servicii publice

Lista conducătorilor de doctorat este prezentă în Tabelul 8.
Tabelul 8. 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

Titlu
științific/științific
o-didactic

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
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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.

10.

Cârnaț Teodor

dr.hab., prof.univ.

11.

Cebotari Valentina

dr., conf.univ

12.

Constantinescu
Elena

dr.,conf.univ.

13.

Coptileț Valentina

dr.conf.univ

551.01. Teoria generală a dreptului

14.

Craiovan Ion

dr., prof.univ.

551.01. Teoria generală a dreptului

15.

Dandara Lilia

dr.,conf.univ.

553.01. Drept civil

16.

Donos Evlampie

dr.,conf.univ.

12.00.03. 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
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561.01. Teoria, metodologia politologiei;
instituții și procese politice
552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar (bancar, fiscal' vamal)
553.01. Drept civil
553.04. Dreptul familiei
553.01. Drept privat (cu specificarea : civil,
familial,procesual civil, notarial, al afacerilor,
informațional,internațional privat, dreptul
muncii, dreptul protecției sociale)

553.02. Dreptul afacerilor
554.01. Drept penal și execuțional penal
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară,
investigații operative

24.

Osoianu Tudor

dr., conf.univ.

25.

Pașcaneanu Tudor

dr., conf.univ.

26.

Poalelungi Mihai

dr., conf.univ.

27.

Popa Victor

dr.hab., prof.univ.

28.

Popovici Tudor

dr., conf.univ.

554.01. Drept penal şi execuţional penal

552.01. Drept administrativ
551.01. Teoria generală a dreptului
552.08. Drept internațional si european public
552.01. Drept public (cu
specificarea:constituțional, administrativ,
polițienesc, militar, financiar, vamal,
informațional, ecologic); organizarea și
funcționarea instituțiilor de drept

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

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.
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Tabelul 9. Numărul doctoranzilor pe specialități științifice
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nr. studenților
doctoranzi

Specialitatea
551.01. Teoria generală a dreptului
552.01. Drept public. Drept constituţional
552.02. Drept public. Drept administrativ
552.03. Drept public. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
552.04. Drept public. Drept financiar și al mediului
552.06. Drept public. Dreptul științei, educației și culturii
552.08.Drept public. Drept internaţional şi european public.
553.01. Drept privat. Drept civil
553.02.Drept privat. Dreptul afacerilor
553.04. Drept privat. Dreptul familiei
553.05. Drept privat. Drept muncii și protecției sociale
553.06. Drept privat. Drept internaţional şi european privat
554.01. Drept penal și execuțional penal
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
561.01. Teoria, metodologia politologiei; Instituții și procese politice
562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei
Total

8
9
4
1
1
1
8
14
3
1
3
3
8
2
5
6
1
78

În anul de studii 2019-2020 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 4 postdoctoranzi. Informația referitor la aceștia se
prezintă mai jos:
Tabelul 10. Numărul de postdoctoranzi pe specialităților științifice
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.

Specialitatea
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
521.02.Economie mondială; REI
522.01.Finanţe
521.04. Marketing și logistică
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Nr.
postdoctoranzi
1
1
1
1

Tabelul 11. Postdoctoranzii, tema, specialitatea, consultant
Nr.
d/o

1.

2.

3.

4.

Numele, prenumele
Tema tezei de doctor habilitat
postdoctorandului
Evaluarea managementului
riscurilor proiectelor de
Călugăreanu
infrastructură în cadrul
Irina
parteneriatului public-privat
din Republica Moldova
Reconfigurarea sistemului
financiar al Republicii
Moldova în contextul noii
Lopotenco Viorica
arhitecturi a Sistemului
Monetar Financiar
Internațional
Inovațiile în biznesul
financiar internațional.
Pisaniuc Maia
Posibilități de aplicare în
Republica Moldova
Eficientizarea
managementului asistenței
medicale personalizate în
Jucov Artiom
baza studiului
comportamental al pacienților

Numele, prenumele
conducatorilor de
postdoctoranzi,
Gradul ştiinţific

Specialitatea
521.03. Economie
şi management în
domeniul de
activitate

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

522.01. Finanțe

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

521.02.Economie
mondială; REI

-

521.04. Marketing
și logistică

Belostecinic Grigore.
acad., dr.hab.,
prof.univ.

Școala Doctorală în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative nu are postdoctoranzi.
3.5.Formare profesională continuă (lista programelor, nr. de ore, forma de
certificare, nr. persoanelor instruite)
Academia de Studii Economice din Moldova 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.
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)/ Incubatorului Inovațional
IT4BA ;
 Centrul de Instruire Lingvistică (CIL);
 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.
În anul de studii 2019-2020, 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.
La fel au fost elaborate si coordonate cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
programe de psiho-pedagogie pentru persoanele din afara ASEM. Programul nou a fost elaborat
conform noii metodologii care a fost aprobata de MECC in ianuarie 2019. 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 MECС. In perioada 20 – 30 iulie 2020 a fost
organizată grupa CD_01_20 de perfectionare a cadrelor didactice care predau discipline economice
on-line cu numar de ore 75 si 10 credite.
În perioada decembrie 2019 a fost depus dosarul programului de perfecționare pentru
pedagogi la ANACEC pentru a fi acreditat. In perioada februarie – iunie 2020 a fost examinat,
completat cu datele suplimentare solicitate si organizate interviurile cu persoanele interesate. Prin
Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 16 din 31.07.2020 a fost acreditat pentru o
perioadă de 5 ani programul de formare profesională continuă Psihopedagogie (metodica predării
disciplinelor economice).
La fel, au fost organizate cursurile pentru personalul didactic din ASEM in perioada 21-25
noiembrie si in perioada 23 decembrie – 24 ianuarie 2020.
La cursuri au participat 102 persoane din cadrul ASEM, care au obținut certificate de
confirmare a participării la cursul de perfecționare.
Au fost stabilite contacte si trimise oferte la unii agenți economici, care erau interesați de
unele programe de formare. Dar din cauza restricțiilor au fost amânate pe o perioada nedeterminata.
Tabelul 12. Programe de formare continua în cadrul ASEM în perioada 2019-2020
Nr.

Denumire Centru

Denumire Program

1

Centru de
Bucătari - profesie – cod
consultanță și
512001
dezvoltare profes. în
comerț și
alimentație publică

2

MACIP

Contabilitate pentru
incepatori
Contabilitate 1C
WORD EXCEL, Power
Point

nr ore
program
522

forma de
certificare
Certificat
CTICE

nr persoane
instruite
0

100

Se eliberează
Certificate de
perfecționare
, cu indicarea
numărului de

183

30
50
34

56
46

3

4

5

6

EXCEL nivel
Bazic/intermediar
EXCEL nivel
Avansat
Tabla interactiva

20

Administrarea afacerilor în
Turism
Managementul serviciilor
Turistice
Ghid de Turism
Prelungire – A.A.T
Prelungire – M.S.T
Prelungire – G.T

106

Centru de
Dezvoltare
Economică si
Afaceri Publice
CDEAP

Business Excel
Datebase design
Information system
analises
Internet marketing,
Trimetrica

30
40
40

Centrul de instruire
lingvistica

L.Engleză,
nivel "Introductive"
L.Engleză, nivel "Lower
Intermediate"
L.rom
L.Germană, nivel
"Introductiv
L.rusa
L.franceza, pregatire BAC
L.Italiană, nivel "
Introductiv

20

12

100

15

Scoala de turism
TSH

Scoala de Formare
Continuă ASEM

40

ore, în baza
Or.
Rectorului
ASEM

60

128

8
30
20

Certificat de
Turism, seria
C.P.

140
62
62
62

21
59
43
77
31
0

Certificat
ASEM

0
0
0
0

60
20
40
20
20

Certificat
ASEM
semnat de
Rector

5
3
9

Modificări operate in SNC
si alte reglementări
contabile nationale

12

Formare continuă pentru
cadrele didactică care
predau discipline
economice
Formare continuă pentru
cadrele didactice care
predau discipline

150

Certificat
CTICE

27

75

Certificat
CTICE

31

35

Certificat
ASEM
semant de
rector

9
12

31

economice
Elaborarea curricumului
universitar
Aplicarea tehnologiilor
informaționale de
comunicare in instruire
sistemul Moodle
Tehnica analizei
tranzacționale în
comunicarea didactica

40
40

40

TOTAL

Certificat
CRP cu
numar intern
ASEM,
semnat de
rector in baza
ordinului

13
18

36

795

Pe parcursul anului de studii 2019- 2020 de către SFC ASEM au fost elaborate 2 programe de
formare continuă și coordonate cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. La fel a fost
perfecționată o programa care era necesar de adaptat la noile cerințe.
La 24 octombrie 2019 a fost organizata conferința națională cu susținerea MECC – Învățarea pe tot
parcursul vieții, o necesitate de fi competitiv pe piață. La conferința au participat peste 100 de
persoane, care sunt implicate în procesul de educare continuă.
În perioada septembrie - decembrie a fost elaborat raportul de autoevaluare a programului –
Psihopedagogie (metodica predării disciplinelor economice) pentru a fi depus la ANACEC în
vederea obținerii acreditării programei dedicată cadrelor didactice, fiind o condiție a MECC.
Pe data de 31 iulie 2020 a fost votat la Consiliul de Conducere al ANACEC acreditarea programului
dat prin decizia nr 16 din 31 iulie 2020.
3.6. Lista programelor comune, realizate în colaborare cu instiituții de
învățământ superior din șară sau din străinătate
ASEM pe pracursul ultimilor ani, urmare a semnării Acordurile de colaborare cu universități
din diferite țări, a deschis programe de licență și de masterat cu duble diplome. Astfel, în luna mai
2018 a fost semnat Acordul interinstituțional de program comun de studii superioare de licență de
contabilitate cu diplomă dublă cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava (USV), cu următoarele
denumiri: Contabilitate la ASEM și Contabilitate și Informatică de Gestiune la USV. Ca urmare, pe
parcursul anilor 2018-2019, 2019-2020 a fost formată câte o grupă academică la ASEM și una la
USV.
În urma semnării acordului de parteneriat cu ASE București, România în luna iulie 2019 a
fost organizat programul comun cu diplomă dublă la programul de studii universitare de licență
„Economie Mondială și Relații Economice Internaționale” – ASEM și „Economie și Afaceri
Internaționale”, ASE București. În anul de studii 2019-2020 a fost formată o grupă academică la
acest program.
La ciclul II, masterat în luna iulie 2019 a fost semnat Protocolul de colaborare între ASEM și
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România în vederea organizării în parteneriat a
programelor de studii universitare comune de masterat cu două diplome: Administrarea Afacerilor
Internaționale Euroregionale de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Comerț Exterior și
Activitate Vamală, respectiv Tranzacții Internaționale și Diplomație Economică de la ASEM.
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La ciclul III, doctorat în luna iunie 2018 a fost semnat Acordul de cooperare pentru cotutela la
teze de doctorat între ASEM și Universitatea „Stefan cel mare”, Suceava, România.
Deci, pentru anul universitar 2019-2020 a avut următoarele programe de studii universitare
comune cu alte universități:
Tabelul 13. Lista programelor comune, realizate în colaborare cu instiituții de învățământ
superior din șară sau din străinătate
Denumirea programului la
Universitatea parteneră
Denumirea programului în
ASEM
universitatea parteneră
Programe de studii superioare de licență
Contabilitate

Universitatea „Stefan cel
Mare”, Suceava, România

Contabilitate și informatică de
gestiune

Economie mondială și relații
economice internaționale

Academia de Studii
Economice, București,
România

Economie și afaceri
internaționale

Programe de studii la ciclul II, masterat
Tranzacții internaționale și
diplomație economică;

Universitatea „Dunărea de
Jos”, Galați, România

Administrarea Afacerilor
Internaționale Euroregionale

Comerț exterior și activitate
vamală

De asemenea, la 1 ianuarie 2020 la Școala Doctorală la specialitatea 522.02 Contabilitate;
audit; analiză economică sunt 7 studenți în cotutelă cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.
Tabelul 14. Studenții doctoranzi înmatriculația în baza Acordului de Cotutela (din România)
1. Melega Anatol
Cercetare comparativă a sistemelor
Grigoroi L. dr., conf.univ.
contabile din țările cu economie
1.Lazari L., dr., conf.univ.
emergentă
2.Graur A., dr., conf.univ.
3.Mihailă
S.,
dr.,
conf.univ.
2. Ancuța (Arsene)
Importanța cunoștințelor contabile în Mihailă S. dr., conf.univ.
managementul performanței
1.Grigoroi
L.,
dr.,
Vasilica-Monica
corporative
conf.univ.
2.Lazari L., dr., conf.univ.
3.Graur A., dr., conf.univ.
3. Topchina Mihaela
Raportarea financiară a companiilor
Grigoroi L.,
de asigurări ca urmare a aplicării
conf.univ.,dr.
regimului SOCYENCY II
Hlaciuc E., prof.univ.,dr.
1.Graur A., dr., conf.univ.
2.Lazari L., dr.,conf.univ.
3.Mihaila S., dr.,conf.univ.
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4. Surdu Sinziana

5. Jieri Nicolai

Analiza efectelor tranzitorii asupra
situațiilor financiare ale instituțiilor
publice din România de la
contabilitatea de casă la
contabilitatea de angajamente
Influiențele veniturilor din
contractele cu clienti asupra
situațiilor financiare ale societăților
cotate

6. Zlati Monica

Analiza și evaluarea pachetului de
politici contabile prin metode și
proceduri statistice

7. Nucă Dimitrița

Identificarea unui model de raportare
a rezultatului activității de cercetaredezvoltare-informare

Lazari L., dr., conf.univ.
Hlaciuc E., prof.univ.,dr.
1.Graur A., dr., conf.univ.
2.Lazari L., dr.,conf.univ.
3.Mihaila S., dr.,lect.univ.
Mihaila S., dr. conf.univ.
Grosu V., prof.univ.,dr.
1.Graur A., dr., conf.univ.
2.Lazari L., dr.,conf.univ.
3.Mihaila S., dr., lect.univ.
Mihaila S., dr.,
conf.univ.
1.Grosu V., prof.univ.,dr.
2.Graur A., dr., conf.univ.
3.Lazari L., dr.,conf.univ.
Graur A., dr., conf.univ.
Grosu V.a, prof.univ.,dr.
1.Graur A., dr., conf.univ.
2.Lazari L., dr.,conf.univ.
3.Mihaila S., dr.,lect.univ.

3.7.Alte tipuri de programe
În anul de studii 2019-2020 nu au fost inițiate alte programe decât cele menționate mai sus.
4.

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTERN DE ASIGURARE A CALITĂȚII

Conceptualizarea managerial-organizațională și strategică a instituției în domeniul
asigurării calității este reflectată în Declarația Rectorului privind politica ASEM în domeniul.
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
științifice și perfecționarea managementului universitar.
ASEM este una din instituțiile de învățământ superior de top din Republica Moldova, care
se menține prin calitate și performanță, fiind realizate prin următoarele obiective strategice:
 Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor educaționale și adecvarea acestora la

exigențele pieței forței de muncă pentru a menține un nivel înalt de satisfacție a clienților,
angajaților și tuturor părților interesate;
 Compatibilizarea și alinierea activităților ASEM la practicile academice din țările Uniunii
Europene și alte state cu nivel înalt de dezvoltare;
 Dezvoltarea continuă a competențelor profesionale ale personalului didactic și de
cercetare și conștientizarea importanței acestora in asigurarea calității serviciilor;
 Îmbunătățirea continuă a tuturor proceselor desfășurate în ASEM, considerând prioritare
principalele ei dimensiuni: învățământ, cercetare științifică și inserție socială.
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Obiectivele strategice stau la baza obiectivelor specifice ale proceselor educaționale și de
cercetare, care se realizează în conformitate cu prevederile Sistemului de Management al
Calității (SMC) din ASEM.
SMC din ASEM este axat pe satisfacerea cerințelor clienților, prin asigurarea competenței
instituționale, pentru a produce prin intermediul unor procese eficiente și eficace servicii
educaționale și științifice competitive.
Din martie 2009, SISTEMUL DE MANAGEMENT al CALITĂȚII din ASEM este certificat în
conformitate
cu
Standardul
Internațional
ISO
9001:2008
(http://www.ase.md/ro/structura/ssdcmc/managementul-calitatii/informatiigenerale.html).
Actualmente, un grup de lucru, instituit prin Ordinul Rectorului ASEM, lucrează asupra
racordării cadrului legal și procedural la SISTEMUL DE MANAGEMENT al CALITĂȚII din
ASEM în conformitate cu Standardul Internațional ISO 9001:2015.

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. În calitate de reprezentant al Managementului în domeniul Calității este desemnat Primprorectorul, prorector cu activitatea didactică, dna Cotelnic Ala, prof. univ., dr. hab., care deține
următoarele responsabilități:
• asigură stabilirea, implementarea și menținerea proceselor necesare SMC din ASEM;
• raportează managementului de la cel mai înalt nivel despre funcționarea SMC și despre orice
necesitate de îmbunătățire;
• asigură promovarea cerințelor clientului în cadrul ASEM;
• menține legătura cu părțile externe în aspecte referitoare la SMC.
3. Secția Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității al ASEM (SSDCMC)
(http://www.ase.md/structura/ssdcmc.html) este responsabilă de implementarea și monitorizarea
politicilor și obiectivelor referitoare la calitate în ASEM.
Secția Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității este o structură funcțională
executivă și consultativă din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, specializată în
organizarea procesului de învățământ, asigurarea calității și acordarea de servicii educaționale de
perfecționare și recalificare profesională pentru cadrele didactice.
Misiunea SSDCMC este de a asigura o formare profesională de calitate pentru beneficiarii
serviciilor educaționale prestate de ASEM, prin implementarea unui management academic
performant în baza standardelor de referință a calității prin procese didactice și de cercetare
profesionale competitive în corespundere cu exigențele impuse învățământului universitar.
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Secția Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității are drept scop: asigurarea și
eficientizarea procesului didactic și implementarea sistemului de evaluare și asigurare a calității la
nivel instituțional.
În conformitate cu misiunea asumată, SSDCMC își propune următoarele obiective:
 crearea unei culturi a calității în rândul angajaților și studenților universității,
 planificarea și proiectarea activităților privind asigurarea calității în ASEM.
 perfecționarea procesului de implementare a Sistemului de Management al Calității după
cerințele stipulate în actele normative în vigoare;
 transpunerea în practică a politicii ASEM în domeniul calității.
 implicarea angajaților ASEM în realizarea obiectivelor strategice ale Sistemului de
management al calității.
 coordonarea aplicării măsurilor de asigurare a calității în cadrul ASEM.
 coordonarea activității subdiviziunilor ASEM ce vizează asigurarea și evaluarea calității.
 creșterea continuă a calității programelor de studii universitare și alinierea acestora la noile
cerințe ale pieței muncii.
4. În fiecare departament este desemnată o persoană responsabilă de aplicarea și monitorizarea
proceselor de asigurare a calității.
4.2. Proceduri/mecanisme noi implementate/testate la nivel instituţional
În ASEM au fost implementate mecanisme de asigurare a calității care au drept finalitate
creșterea eficienței procesului educațional cu scopul formării unei personalități integre și
competente profesional, pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă a pieței forței de
muncă locale și internaționale. În acest scop a fost elaborat și integrat Sistemul de Management al
Calității (SMC) care se bazează pe următoarele valori: dreptatea și echitatea, concurența,
profesionalismul, respectul și toleranța, bunăvoința, responsabilitatea, transparența,
confidențialitatea.
Asigurarea calității proceselor manageriale și educaționale în ASEM este documentată și
ținută
sub
control
prin
18
proceduri
de
sistem
și
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
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12. Procedura PP 8.2.1/1 Evaluarea satisfacției beneficiarilor
13. Procedura PP 8.2.1/2 Evaluarea satisfacției 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 Acțiuni corective
18. Procedura PS 8.5.3 Acțiuni preventive
La începutul anului universitar la nivel de instituție, facultate, departament este elaborat și
aprobat un plan anual de asigurare a calității - documentul OBC 5.0 Obiectivele calității, prin care
se evidențiază îmbunătățirea continuă a calității serviciilor educaționale și adecvarea acestora la
exigențele pieței forței de muncă pentru a menține un nivel înalt de satisfacție a clienților,
angajaților și tuturor părților 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 și viza de realizare precum și 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 și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor
educaționale.
Anual în ASEM se efectuează Auditul intern, conform PS 8.2.2 AUDITUL INTERN Auditul
intern este efectuat de personalul universității, instruit și atestat în acest scop sub coordonarea
Secției SDCMC. Grupul de este format din mai multe persoane din orice domeniu de activitate,
inclusiv un student, cu excepția personalului responsabil direct de efectuarea activităților verificate.
Deci, acest audit poate fi considerat o evaluare externă pentru subdiviziunile din ASEM.
Auditul se realizează în baza Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea
autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de
învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă (aprobată prin hotărârea Guvernului
RM Nr. 616 din 18.05.2016) și Standardului ISO 9001:2015. După efectuarea auditului, Echipa de
audit întocmește RAPORTUL DE AUDIT RAI 8.2.2, în care se indică corecții propuse de
subdiviziunea verificata pentru înlăturarea neconformității, data prevăzută pentru executare și
rezultatul.
A fost efectuată autoevaluarea sistemului de management financiar și control și întocmit
Raportului privind organizarea și funcționarea sistemului de management financiar și control și
aprobată
Declarația
Privind
Buna
Guvernare
(http://www.ase.md/files/documente/Declaratia2019.pdf).
Evaluarea personalului în ASEM a se realizează prin următoarele modalități:
1. Evaluarea în cadrul concursului de ocupare a posturilor în conformitate cu Regulamentul cu
privire la ocuparea posturilor didactice în instituțiile de învățământ superior universitar din
Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.854 din 21 septembrie 2010.
2. Evaluarea în cadrul concursului de ocupare a funcțiilor și posturilor de conducere în conformitate
cu Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor de conducere și alegerea organelor de
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conducere în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul
ME nr. 697 din 04 noiembrie 2011.
3. Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale
instituțiilor de învățământ 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 performanțelor cadrelor didactice universitare – aprobat de Senatul ASEM, în
redacția a doua, proces-verbal nr. 9 din 24.04.2019.
5. Evaluarea anuală a performanțelor personalului nedidactic se face în conformitate cu: Procedura
de proces PP 6.2. RESURSE UMANE, redacția a 2-a – aprobată de Senat la 26.02.2014.
6. Evaluarea calității 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 studenților, evaluarea din partea colegilor și șefilor.
Sunt utilizate următoarele instrumente de evaluare:
 FEC 7.5/1 Fișa pentru evaluarea cursului;
 CSA 8.2.1 Chestionar pentru evaluarea calității 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 calității predării. Obiectivele evaluării: a stabili, din perspectiva beneficiarilor instruirii
(studenții), calitatea predării disciplinelor, ținându-se cont de următorii factori de calitate: pregătire
și organizare; interes și stimulare intelectuală; prezentare și abilități de comunicare; cunoașterea
materiei; interacțiune profesor-student; evaluare și retroacțiune; apreciere generală.
Metoda de evaluare: chestionare anonimă în varianta letrică.
Mijlocul evaluării: chestionar standardizat.
Prezentăm infra rezultatele chestionărilor efectuate cu studenții: în anul 2018-2019 – au fost
supuși evaluării 37 cadre didactice (au fost chestionați 1424 studenți). În anul universitar 2019-2020
– au fost supuși evaluării 12 cadre didactice, au fost chestionați 424 studenți din ASEM.
Figura 1. Rezultatele generale pe ASEM privind evaluarea calității predării pentru anii
universitari 2018-2019 și 2019-2020:
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Descifrarea itemilor chestionarului (itemul I):
+ 2 → acord total
1. Programa cursului a fost clar prezentată
2. Conținutul cursului este bine structurat
+ 1 → acord
3. Noțiunile cheie sunt suficient explicate
0 → nici nici
4. Materialul predat este de actualitate și bine documentat
−1 → dezacord
5. Profesorul utilizează metode eficiente de predare
6. Profesorul stăpânește materia predată
−2 → dezacord total
7. Expunerea profesorului este clară
8. Profesorul prezintă materia într-o manieră interesantă
9. Profesorul satisface nevoile mele de dezvoltare personală și formare profesională
10. Profesorul încurajează activismul studenților
11. Profesorul stimulează gândirea creativă a studenților
12. Ținuta și manierile profesorului sunt adecvate
13. Profesorul manifestă o atitudine pozitivă față de studenți
14. Evaluarea permanentă (seminarele, testele, chestionările etc.) reflectă conținutul tratat la curs
15. Criteriile de evaluare folosite de profesor sunt clare
16. Profesorul apreciază obiectiv performanțele studenților
17. Profesorul posedă limbajul de specialitate
18. Profesorul a realizat cu eficacitate conexiuni cu alte discipline
19. Profesorul în cadrul cursului a promovat o imagine pozitivă a Academiei de Studii Economice
din Moldova
II. Evaluarea globală a competenței profesorului
III. Evaluarea globală a valorii educative a cursului
Prezentăm infra rezultatele chestionărilor efectuate cu studenții: în anul 2018-2019 – au fost
supuși evaluării 37 cadre didactice (au fost chestionați 1424 studenți). În anul universitar 2019-2020
– au fost supuși evaluării 12 cadre didactice, au fost chestionați 424 studenți din ASEM.
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Figura 2. Rezultatele generale pe ASEM privind evaluarea nivelul de satisfacție a studenților
pentru anii universitari 2018-2019 și 2019-2020:
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Pentru anul de studii 2019-2020, rezultatele chestionării privind evaluarea nivelul de
satisfacție a studenților poate fi urmărită în tabelul de mai jos:
Tabelul 15. Rezultatele chestionării privind evaluarea nivelul de satisfacție a studenților
pe facultăți
Itemii chestionării:
În ASEM sunt create condițiile necesare pentru a
obține performanțe
Cursurile îmi satisfac nevoile de formare
profesională
Cadrele didactice au o atitudine binevoitoare față de
studenți
Modul de organizare și conținutul orelor mă
motivează să învăț
Evaluarea performanțelor mele este corectă
Mă simt responsabil pentru formarea mea
profesională
Relațiile mele cu colegii sunt constructive
Decanatul are o atitudine respectuoasa față de mine
Problemele care au apărut au fost soluționate cu
promptitudine de curatorul grupei
Orarul orelor este stabilit corect
Organizarea procesului de învățământ permite să-mi
aleg disciplinele de studiu adecvate cerințelor mele
Resursele informaționale (biblioteca, multimedia)
din ASEM îmi satisfac nevoile de formare
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REI

CON

FIN

EGD

92,19

93,18

90,68

96,81

85,94

85,06

84,47

92,55

92,31

79,55

86,41

94,68

78,13

69,32

79,03

79,57

92,19

85,23

81,55

86,02

100,00 96,55

93,20

100,00

93,85
93,85

93,10
85,23

90,49
90,29

90,43
92,47

84,38

70,45

79,61

76,34

87,69

82,95

86,41

87,10

69,35

73,86

75,15

78,72

93,85

84,09

91,26

91,40

profesională
Condițiile materiale din ASEM (săli de curs,
laboratoare) permit desfășurarea adecvată a
procesului de formare
Condițiile din căminele studențești sunt acceptabile
Activitățile extradidactice (secții sportive, cercuri,
divertisment) contribuie la dezvoltarea mea
personală
Sunt implicat activ în activitățile desfășurate în
ASEM
Procesul educațional din ASEM este bine organizat
Cu competențele formate în ASEM cred că o să mă
angajez ușor la serviciu
Competențele formate în ASEM cred că o să
contribuie la obținerea succesului într-o afacere
proprie
Activitățile organizațiilor studențești (senatul,
sindicatele, radio ASEM) sunt utile
Sunt mândru că învăț în ASEM

89,23

91,86

86,91

97,87

27,27

35,53

59,81

38,82

68,75

65,12

79,42

68,54

61,54

51,14

78,45

64,13

80,00

86,36

86,41

92,39

72,31

81,82

83,88

89,36

81,54

80,68

81,36

90,43

69,23

64,77

80,19

81,91

78,13

88,51

91,26

97,87

Anual la toate facultățile se efectuează o chestionare, care are ca scop stabilirea gradului de
satisfacție (nivel maxim 5, minim 1) a cadrelor didactice universitare privind condițiile și serviciile
oferite de ASEM. Rezultatele obținute în anul universitar 2019-2020 sunt prezentate în tabelul de
mai jos:
Tabel 16. Rezultatele generale pe ASEM privind evaluarea nivelul de satisfacție a
cadrelor didactice universitare, anul universitar 2019-2020:
Afirmații

Facultatea
Respondenți

Statutul meu profesional în ASEM este în conformitate cu
performanțele obținute
Salariul meu este adecvat situației economice din
Republica Moldova
Consider importantă activitatea mea științifică
Condițiile materiale (spațiu, mijloace didactice etc.)
asigurate permit să desfășor eficient activitățile
Cursurile pe care le predau sunt relevante pentru studenți
Majoritatea studenților doresc să învețe
Îmi sunt oferite perspective reale de dezvoltare a carierei
Relațiile mele cu colegii sunt constructive
Activitățile de formare continuă organizate în ASEM îmi
satisfac nevoile de dezvoltare profesională
Sunt consultat în aprobarea deciziilor importante
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BA

EGD

FIN

CON

REI

TISE

37

56

30

36

27

29

4.22

4.47

4.45

4.34

4.32

4.30

2.35

2.81

2.58

2.03

3.24

2.96

3.65

4.57

4.39

4.80

4.12

4.43

3.54

4.26

4.23

4.67

3.70

4.01

4.73
3.65
3.27
4.70

4.84
3.80
4.05
4.75

4.93
3.85
3.86
4.64

4.98
4.39
3.98
4.81

4.88
4.00
3.87
4.70

4.81
3.61
3.90
4.59

3.92

4.25

4.29

4.16

4.35

4.05

3.41

3.91

4.11

4.20

3.92

3.80

Sunt informat la timp privind noutățile instituționale
Sunt implicat activ în activitățile desfășurate în ASEM
Sunt motivat să lucrez calitativ
Evaluarea performanțelor mele este corectă
Problemele care au apărut în activitatea mea au fost
soluționate cu promptitudine
Managementul departamentului este eficace și eficient
Orarul orelor este stabilit corect
Am posibilități să lucrez cu persoane bine pregătite și să
învăț de la ele
Procesul educațional din ASEM este organizat bine
Mijloacele financiare din ASEM sunt repartizate și cheltuite
corect
Cultura organizațională din ASEM corespunde cu valorile
mele
Îmi sunt clare perspectivele dezvoltării ASEM
Sunt mândru că activez în ASEM
Media

3.95
3.84
3.38
3.95

4.34
4.39
3.68
4.11

4.25
4.28
3.58
3.91

4.45
4.52
3.95
4.65

4.12
4.45
3.84
4.09

3.93
4.10
3.99
3.79

4.11

4.18

3.96

4.47

3.97

3.93

4.54
4.68

4.64
4.69

4.58
4.66

4.63
4.92

4.16
4.64

4.15
4.49

4.41

4.55

4.46

4.61

4.60

4.30

4.00

4.16

4.28

4.69

4.39

4.13

3.16

3.54

3.44

3.64

3.43

3.57

3.92

4.20

4.01

4.46

4.34

3.94

3.30
4.22
3.86

3.87
4.49
4.20

3.36
4.38
4.11

4.34
4.78
4.37

3.95
4.51
4.16

3.79
4.57
4.05

4.4. Studenți implicați în asigurarea calității
Studenții din ASEM sunt considerați clienți interni (ca participanți) și 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.
La nivel instituțional, studenții, în calitatea lor de clienți interni, dar și de parte interesată, sunt
percepuți ca și parteneri de către comunitatea academică din ASEM, fiind antrenați în procesul de
asigurare internă a calității în vederea menținerii unei viziuni unice privind cultura calității
universitare.
În structura Senatului ASEM, Consiliilor facultăților, 20% din membrii sunt studenți de la
Ciclul I, Licență, Ciclul II, Masterat și Ciclul III, Doctorat, care sunt aleși la adunările
reprezentanților 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 studenții conținuturile curricula unităților de curs,
strategiile didactice și criteriile de evaluare a competenților studenților. Subiectele pentru examene
se aduc la cunoștința studenților cu cel puțin o lună înainte de începutul sesiunii.
Studenții și alți beneficiari mai participă la evaluarea și asigurarea calității în cadrul
următoarelor activități:
- Evaluări anuale a calității predării, prin chestionarea studenților;
- Chestionarea angajatorilor;
- Chestionarea absolvenților ASEM (http://www.isondaje.ro/sondaj/611954766/);
- Chestionarea studenților, care are ca scop stabilirea gradului de satisfacție a studenților privind
condițiile și serviciile oferite de ASEM;
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-

Auditul intern;
Evaluări externe.
Implicarea studenților ASEM în SMC, pe facultăți, poate fi urmărită din tabelul de mai jos
(informație transmisă, la solicitare, și în adresa MECC, la 15.07.2020):
Tabelul 17. Implicarea studenților ASEM în SMC, pe facultăți
IN F O R M A Ț I A
cu privire la participarea studenților în asigurarea calității formării profesionale în învățământul
superior
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA
Numărul de
Numărul de
Numărul de
Numărul de
studenți
studenți
studenți
studenți
participanți
participanți
participanți la
participanți
Facultatea
la
la în
evaluarea
la
elaborarea
comisiile de
cadrelor
elaborarea
rapoartelor
asigurare a
didactice
programelor
de
calității
(sondaj)
de studii
autoevaluare
instituționale
Business și Administrarea
223
12
3
2
Afacerilor
61
11
3
2
Economie Generală și Drept
75
9
4
1
Finanțe
1
Tehnologii Informaționale și
141
4
2
Statistică Economică
Relații Economice
154
1
1
2
Internaționale
296
15
4
2
Contabilitate
Școala Masterală de Excelență
81
12
1
1
în Economie și Business
TOTAL

1031 de studenți

64 de studenți

18 studenți

11 studenți

Studenții au acces (http://www.ase.md/prezentare/regulamente/reglementari-asem.html) la
principalele acte normative referitoare la procesul educațional:
 Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (ciclul I) în ASEM, aprobat, la
ședința Senatului ASEM, proces-verbal nr. 6 din 26.02.2020;
 Regulamentul de organizare a studiilor superioare de MASTER (ciclul II) în ASEM, aprobat, la
ședința Senatului ASEM, proces-verbal nr. 6 din 26.02.2020;
 Regulamentul privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență în
ASEM, aprobat, în redacția a 3-a, la ședința Senatului ASEM, proces-verbal nr. 7 din 25.04.2018;

47

 Regulamentul privind evaluarea activității de învățare a studenților, aprobat, în redacția a 4-a, la
ședința Senatului ASEM, proces-verbal nr. 6 din 26.02.2020;
 Procedura operațională: PO.01 Restabilirea la studii a studenților exmatriculați, aprobat la
ședința Senatului ASEM, proces-verbal nr. 7 din 04.04.2012;
 Regulamentul privind promovarea anului de studii, aprobat, în redacția a 2-a, la ședința
Senatului ASEM, proces-verbal nr. 10 din 29.06.2012;
 Regulament privind prevenirea plagiatului în rândul studenților/masteranzilor, aprobat la ședința
Senatului ASEM, proces-verbal nr. 5 din 27.02.2013.
 Ghid privind elaborarea și susținerea tezei de licență, aprobat, în redacția a 3-a, la ședința
Senatului ASEM, proces-verbal nr. 4 din 24.12.2018;
 Ghid privind elaborarea și susținerea tezei de master, aprobat, în redacția a 3-a, la ședința
Senatului ASEM, proces-verbal nr. 4 din 24.12.2018;
 Regulamentul cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în ASEM, la
Ciclul I, Licență, aprobat la ședința Senatului ASEM, proces-verbal nr. 6 din 26.02.2014;
 Regulamentul cu privire la mobilitatea academică în ASEM, aprobat la ședința Senatului ASEM,
proces-verbal nr. 4 din 02.03.2016;
 Regulamentul cu privire la modul şi condiiţiile de acordare a burselor în Academia de Studii
Economice din Moldova, aprobat la ședința Senatului ASEM, proces-verbal nr. 3 din 02.11.2016;
 Regulamentul asem privind stagiile de practică, aprobat la ședința Senatului ASEM, procesverbal nr. 3 din 02.11.2016;
 Procedura de susținere online a examenelor curente în ASEM, aprobat la ședința Senatului
ASEM, proces-verbal nr. 7 din 29.04.2020;
 Metodologia de susținere online a tezei de licență / master în ASEM, în condițiile stării de
urgență impuse de COVID-19, aprobat la ședința Senatului ASEM, proces-verbal nr. 7 din
29.04.2020;
 Regulamentul cu privire la elaborarea în echipă a tezei de licență/master, aprobat la ședința
Senatului ASEM, proces-verbal nr. 3 din 24.12.2014;
 Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului ASEM, aprobat la ședința Senatului
ASEM, proces-verbal nr. 2 din 22.10.2014;
 Regulamentul privind prelucrarea, în sistemul de evidență contabilă, a datelor cu caracter
personal, aprobat la ședința Senatului ASEM, proces-verbal nr. 3 din 24.12.2014;
 Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video, aprobat la ședința Senatului ASEM,
proces-verbal nr. 3 din 24.12.2014;
 Regulament de organizare și funcționare a Școlii de Formare Continuă a ASEM, aprobat, în
redacția a 2-a, la ședința Senatului ASEM, proces-verbal nr. ___ din 04.05.2017;
 Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Ghidare în Carieră al ASEM, aprobat la
ședința Senatului ASEM, proces-verbal nr. 4 din 25.02.2015;
 Regulamentul de Autoguvernanță Studențească, aprobat la ședința Senatului ASEM, procesverbal nr. 4 din 25.02.2015;
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 Regulamentul Senatului Studențesc, aprobat, în redacția a 2-a, la ședința Senatului ASEM,
proces-verbal nr. 4 din 25.02.2015;
 Regulament privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale studenților,
aprobat, în redacția a 2-a, la ședința Senatului ASEM, proces-verbal nr. 4 din 25.02.2015;
 Regulament cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor în ASEM, aprobat la ședința
Senatului ASEM, proces-verbal nr. 3 din 02.03.2016;
 Regulamentul facultății ASEM, aprobat, în redacția a 4-a, la ședința Senatului ASEM, procesverbal nr. 8 din 27.06.2018;
 Regulamentul departamentului ASEM, aprobat, în redacția a 2-a, la ședința Senatului ASEM,
proces-verbal nr. 6 din 28.03.2018;
 Regulament de monitorizare a angajabilității și a traseului profesional al absolvenților ASEM,
aprobat la ședința Senatului ASEM, proces-verbal nr. 3 din 02.11.2016;
 Regulament de organizare a consilierii în carieră în cadrul Centrului de Ghidare în Carieră al
ASEM, aprobat la ședința Senatului ASEM, proces-verbal nr. 3 din 29.06.2016;
 etc.
4.5 Organizarea concursului locurilor bugetare
În scopul organizării concursului pentru ocuparea locurilor cu finanțare bugetară la Ciclul I –
studii superioare de licență, 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 specialități, 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 concursul pentru ocuparea locurilor cu finanțare bugetară și
au prezentat până la 17 iulie 2020 rezultatele concursului.

INFORMAȚII DESPRE STUDENȚI
5.1.Contingentul de studenţi
Contingentul de studenţi este prezentat în anexele 2, 3. În anul 2019-2020 în ASEM şi-au făcut
studiile 1962 studenţi la învăţământul cu frecvenţă, ciclul I, licenţă. În anexele menționate este
prezentată informaţia referitoare la numărul de studenţi pe ani de studii, pe surse de finanțare a
studiilor 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 36% din
studenți, la anul II – 28%, la anul III – 29%. Ponderea cea mai mică – 6% este pentru studenții de la
anul IV. Acest procent mic se explică prin faptul, că anul IV l-au urmat studenții de la câteva
5.
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specialități, cum ar fi „Drept”, „Tehnologii informaționale”, și „Tehnologia și managementul
alimentației publice”. Tot odată, 1% din studenți au învățat la anul compensator.

1%
6%
36%

29%

28%

an compensator

anul I

anul II

anul III

anul IV

Figura 3. Structura contingentului de studenţi pe ani de studii pentru învățământul cu
frecvență.
Pe specialităţi cei mai mulţi studenți sunt la specialitatea Business și Administrare 18,5%, fiind urmată de specialitatea Finanțe și bănci cu o pondere de 15,5%, Contabilitate – 11,7%
din totalul studenților de la învățământul cu frecvență. Ponderea de bază (63,7%) o reprezintă
studenţii ce îşi fac studiile în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii. După caracteristica
gen raportul este 41,2% la 58,8%, respectiv pentru bărbaţi şi femei. Procentul de absolvire
constituie pe ASEM 99,4%, variind de la 98,1% pentru specialitatea ” Marketing și Logistică” până
la 100% pentru alte specialități.
Pentru studenții de la ciclul II, masterat raportul între studenții ce ăși fac studiile de la
buget și contract, cu achitarea taxei pentru studii, este respectiv de 42,4% la 57,6%. După
caracteristica gen 32,8% sun bărbați și, respectiv, 67,2% - femei. Pe ani de studii – 55,9% sunt la
anul I, iar 44,1 – la anul II. Procentul de absolvire este de 98,3%.
La învăţământul cu frecvenţă redusă îşi fac studiile 2246 studenţi la 13 programe de licență.
Structura pe ani de studii informaţia este prezentată în figura 4 . Astfel, cea mai mare pondere este
la anul I – 31%, la anul II – 23%, iar anul III și anul IV – câte 21%. În anul de studii 2019-2020 șiau făcut studiile la anul V doar studenții de la specialitatea „Drept”, „Tehnologia și managementul
în alimentația publică” și Tehnologia informației. 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 34,0% la 66,0% respectiv pentru bărbați și femei. Procentul de absolvire la învățământul cu
fecvența redusă constituie 97,1% , variind între 88,2% pentru specialitatea „Tehnologia informației”
și 100% pentru un șir de specialități.
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4%
21%

31%

21%
23%

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul V

Figura 4. Structura studenţilor de la învăţământ cu frecvenţă redusă pe ani de studii
La ciclul II, masterat ăși fac studiile 195 studenți, toți în bază de contract cu achitarea taxei
pentru studii. Pe ani de studii: 36,4% ăși fac studiile la anul I, 33,3% - la anul II, 30,3% - la anul III.
Procentul de absolvire constituie 90,3 %.
5.2.Dinamica contingentului de studenţi
Universitatea este un organism viu, în care au loc diferite mișcări ale studenților, cum ar fi plecarea
în concediu academic, exmatricularea, restabilirea la studii, transferl din alte instituții. Astfel,
dinamica contingentului de studenţi la ciclul I, învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă este
prezentată în anexa 4.
5.3.Evaluarea studenţilor
Reuşita studenţilor pe ani de studii este prezentată în anexa 5.
Reuşita pe ASEM, în mediu, constituie 88,7%. Cea mai joasă reuşită – 85% este la anul II,
cea mai înaltă – 100,0% la anul V, deși am putea menționa, că diferența în ce privește reușita de
studii pe ani este nesemnificativă.
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Anul V
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320
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între 10-9

196

60%

între 9-7

între 7-5
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154
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40%

2

80%

100%

între 4-1

Figura 5 . Structura notelor
Astfel, ponderea de bază o reprezintă notele cuprinse între 7,0 și 9,0 – 43,75% și între 5,0 și
7,0 – 30,8%, între 9 și 10 – 8,3%. Tot odată menționăm, că ponderea notelor nepromovabile este
suficient de mare și constituie 10,5%. 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
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.
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Lista studenţilor orfani și a celor aflați sub tutelă, precum și a studenților cu dizabilități este
prezentată în anexa 7. În anul de studii 2019-2020 lista acestora numără 27 persoane. Atribuirea
studenților la această categorie s-a efectuat în baza certificatelor 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 2019-2020
și-au făcut studiile în ASEM 157 studenți din raioanele de Est: 118 la învățământul cu frecvență și
39 la învățământul cu frecvență redusă. Studenții de la învăţământul cu frecvenţă îşi fac studiile
atât în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii (50,8%), cât şi de la bugetul de stat (49,2%).
La frecvența redusă toți studenții își fac studiile în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii.
18 din 23 studenți de la anul compensator au promovat bacalaureatul.
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 18. Asigurarea studenţilor cu cămin în anul de studii 2019-2020
Suprafaţa Numărul de persoane aflate în
Categoriile de
Numărul Numărul
cămin în perioada stării de
medie de
locatari
căminului,
de
Capacitatea Numărul
urgență (la 03.07.2020)
locuit ce
Nr. adresa, studenţi de cazare
de
revine Total Studenți
cadre
Cadre
crt.
tipul
care
conform persoane
didactice unui
universitare,
(coridor, solicită proiectului cazate studenţi
locatar
şi
inclusiv
bloc)
cămin
auxiliare (m2)
auxiliare
Cămin 1,
271
187
186
1
8,1
67
67
1 str. Florilor 187
2/2
Cămin 2,
266
152
143
9
8,7
10
1
9
2 str. Florilor 152
2/2
Cămin 3,
272
198
197
1
7,6
53
52
1
3 str. Florilor 198
4/2
Cămin 4,
278
222
221
1
6,9
26
25
1
4 str. Florilor 222
4/2
TOTAL

759

1087

759

747

12

7,8

156

145

11

Din tabelul 18 constatăm, că cererea studenților de cazare a fost satisfăcută în proporție 100 la sută.
Suprafața medie de locuit ce revine unui locatar constituie 7,8 m2, variind între 6,9 m2 în căminul 4
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până la 8,7 m2 în căminul 2. Taxa pentru cazare diferă în funcție de tipul de studenți. Astfel, pentru
primul semestru al anului de studii 2019-2020 aceasta a constituit:
1. Taxa lunară pentru studenţii care îşi fac studiile cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de
contract – 250,0 lei lunar / 2500 lei anual
2. Taxa lunară pentru masteranzii și doctoranzii care îşi fac studiile cu finanţare de la bugetul de stat
– 312,5 lei lunar / 3125 lei anual
3. Masteranzii, doctoranzii care îşi fac studiile în bază de contract şi persoanele care participă la
cursuri de scurtă durată – 625,0 lei lunar / 6250 lei anual
Pentru semestru doi:
1. Taxa lunară pentru studenţii care îşi fac studiile cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de
contract – 266,0 lei lunar /2660 lei anual
2. Taxa lunară pentru masteranzii și doctoranzii care îşi fac studiile cu finanţare de la bugetul de stat
– 332,50 lei lunar /3325 lei anual
3. Taxa lunară pentru masteranzii, doctoranzii care îşi fac studiile în bază de contract şi persoanele
care participă la cursuri de scurtă durată – 665,0 lei lunar / 6650 lei anual
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.
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Senatul Studenţesc ( SS) este organul reprezentativ al studenţilor Academiei de Studii
Economice a Moldovei (ASEM), nonprofit și apolitică înființat la 18 noiembrie 2005, la inițiativa
unui grup de studenți ASEM.
Nr. de studenți implicați în organizația studențească: 74 membrii activi de la 6 facultăți din
cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei și Consiliile Studențești a facultăţilor iar pe
pagina de facebook a organizației 3504 de persoane;
Denumirea completă a organizației: Senatul Studențesc al ASEM
Principiile Senatului Studenţilor
Senatul Studenţesc are la baza funcţionării principiile democraţiei, publicităţii, egalităţii şi opiniilor
liber exprimate, manifestate prin:
a) respectarea tuturor actelor normative universitare şi naţionale;
b) colaborarea cu conducerea ASEM, cu universităţile din Republica Moldova şi de peste
hotare, alte organizaţii guvernamentale şi/sau nonguvernamentale;
c) participarea la conducerea ASEM, prin reprezentanţii studenţilor în Senat;
d) transparenţa activităţii organelor de reprezentare a studenţilor;
e) consultarea permanentă a studenţilor în problemele care se impun;
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;
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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 2019-2020 a
activat conform Planului de Activitate a CSSM ASEM, aprobat prin Procesul Verbal nr.1 din 9
septembrie 2019, desfășurând următoarele activități:
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Denumirea
activității

Descrierea succintă a activității

Întruniri
între
Birourile
Sindicale ale
facultăților și
studenți cu
tema
,,Funcțiile si
activitatea
CSSM
ASEM”
Fotbalul pasiune și
energie

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.

1013.09.2019

Datorită colabărării dintre CSSM ASEM și partenerii Federației de Fotbal, studenții ASEM, au primit gratuit
bilete la meciurile de fotbal jucat de selecționata Moldovei Zimbu, care au susținut ehipa națională, dând
dovadă de patriotism și pasiune față de fotbal.

10.09.2019
14.10.2019
17.11.2019

3

Forumul
Organizațiilor
Sindicale
Studențești.

Membrii CSSM, au luat parte la lucrările forumului, destinate fortificării
cunoștințelor privitoare la activitatea instituțiilor sindicale.
https://www.facebook.com/cssmasem/photos/pcb.826470374415013/826449107750473/?type=3&theater

1215.09.2019

4

Ziua fondării
ASEM.
Vocea Ta
Contează.
Microfon
Liber pentru
studenți.
(În colaborare
cu Senatul
Studențesc)

De Ziua ASEM a fost lansat un eveniment cu repetiție anuală, destinat atât pentru studenți, cât și pentru
profesori, cu tematică liberă despre viața studențească în ASEM, studenții au fost activi, participând la
discuții, prezentând eseuri, interpretând cântece și la fine dansând o horă.
https://www.facebook.com/events/2437607679846955/

25.09.2019

Nr
.

1

2

Perioada
desfășurăr
ii
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5

Experiment
economic
organizat de
Expert-Grup

CSSM a luat parte la desfășurarea experimentului și înregistrarea participanților. Experimentul a presupus
luarea de decizii în cadrul unui joc economic pe calculator cu posibilitatea de a câștiga în medie 200 de lei în
funcție de rezultatele individuale în cadrul experimentului. Banii câștigați au fost rambursați în numerar
imediat după finalizarea sesiunii.
https://www.expert-grup.org/ro/activitate/comunicate-de-presa/item/1857-experimentele-economice-uninstrument-inovativ-pentru-identificarea-solutiilor-pentru-problemeleeconomice?fbclid=IwAR2QqdszWeVfHvdpTy8LesyRp_b4TcxGOAVlMpL34ZH7xLZAr1gP0hPAAL0

27.09.2019

6

Teatrul- artă
și creație

În data de 28.09.2019 a avut loc deschiderea stagiunii a XXIX-a la Teatrul Național Eugene Ionesco.
Membrii CSSM au distribuit bilete la spectacole, cu reducere pentru studenți.
Datorită colabărării dintre CSSM și administrația teatrului, studenții ASEM beneficiază de reduceri la toate
spectacolele TEI.
https://www.facebook.com/cssmasem/photos/a.464092557319465/826881307707253/?type=3&theater

28.09.2019

7

Ziua
Internațional
ăa
Profesorului

Cu ocazia zilei profesionale, din partea membrilor sindicaliști a fost pregătit un videoclip-felicitare, închinat
profesorilor, la fel și felicitări personalizate.
https://www.facebook.com/cssmasem/videos/381222726100230/

05.10.2019

8

,, ASEM - iști
îndrăgostiți
de
CULTURĂ
și FRUMOS”

Membrii CSSM împreună cu un grup de studenți din cadrul facultății Finanțe, timp de 3 zile au paticipat în
calitate de voluntari la
Festivalul Concurs Internațional “Mărul de aur”.
https://www.facebook.com/cssmasem/photos/pcb.844625912599459/844625092599541/?type=3&theater

11.10.2019
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9

Balul
Bobocilor
ASEM-2019

Comitetul Sindical al Studentilor și Masteranzilor ASEM a desfășurat cel mai așteptat eveniment al anului
Balul Bobocilor . La acesta au participat șase perechi de tineri bobocei reprezentanți ai fiecărei facultăți.
Participantii au primit premii valoroase din partea sponsorilor de asemenea și din partea echipei CSSM au
primit flori, surprize și diplome de merit.
La eveniment au participat circa 800 de studenți din ASEM și alte universități.

23.10.2019

https://www.facebook.com/cssmasem/photos/pcb.844625912599459/844625092599541/?type=3&theater

10

Forumul
Studențesc
Național
“Astăzi
studentmâine
milionar”

Scopul acestui proiect este de a le arăta studenților că în țara noastră pot avea afaceri cool, precum și să
găsească un loc de muncă bun fără a pleca în altă țară.
La forum au participat peste 350 de studenți din ASEM ți alte univestități din țară.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2730986106965117&set=a.574241052639644&type=3&theater

6.11.2019

11

Student Day

Comitetul Sindical al Studenților și Masteranzilor ASEM și clubul de noapte Famous, au organizat o
petrecere de neuitat pentru studenți. ASEM-iștii au avut parte de o seară perfectă, cu emoții mii, poze hazlii și
prieteni noi.
https://www.facebook.com/FamousClub.Moldova/photos/a.852975191380038/2814174958593375/?type=3&
theater

14.11.2019

12

Ziua
internațional
ăa
studentului

De Ziua internațională 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, de
asemenea studenții au participat la tombole, organizate de CSSM, unde au avut posibilitatea să câștige câte un
mic cadou delicious.
https://www.facebook.com/cssmasem/photos/pcb.877615759300474/877613625967354/?type=3&theater

17.11.2019
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13

Balul
În acest an echipa CSSM ASEM, a organizat Balul Bobocilor Interuniversitar, la care au participat 7
Bobocilor
universități.
Marea Finală Evenimentul a fost organizat cu succes, participanții s-au ales cu premii deosebite din partea
sponsorilor.
Echipa ASEM, a luat premiul mare în acest concurs.
https://www.facebook.com/cssmasem/photos/pcb.882283932166990/882282938833756/?type=3&theater

21.11.2019

Expoziția
pomilor de
Crăciun, cu
destinație
caritabilă

Membrii CSSM au organizat procesul de licitație a pomilor de Crăciun, în rezultat benii au fost donați unei
familii nevoiașe din Chișinău.
https://protv.md/actualitate/din-hartie-lemn-bancnote-sau-chiar-din-sushi-o-competitie-a-celor-maineobisnuiti-brazi-a-avut-loc-la-asem-unde-studentii-de-la-finante-au-confectionat-pomi-de-craciun-dindifeerite-materiale-video--2512525.html?fbclid=IwAR2vpUB3dFVzGTDxvEQYU0v23QSmIQew8mR_UwRfsrF6NY2KY4wUO2vf3x
o

luna
decembrie
2019

15

New Year
Party

Comitetul Sindical al Studenților și Masteranzilor ASEM, au organizat o petrecere cu prilejul sărbătorilor de
iarnă. În așa mod, studenții au simțit spiritul sărbătorilor și au intrat cu buna dispoziție în perioada de
examene.
https://www.facebook.com/cssmasem/photos/a.382316412163747/901778256884224/?type=3&theater

18.12.2019

16

Poșta lui
Cupidon

14 februarie este despre ziua îndrăgostiților. În holurile blocurilor A și F a fost instalată o cutie poștală în care
studenții lăsau bilețele de dragoste. La sfârșitul zilei, membrii Comitetul Sindical al Studenților și
Masteranzilor ASEM au împărțit toate cele colectate către destinatari. Buna dispoziție și spiritul de
sărbătoare era la ordinea zilei.
https://www.facebook.com/cssmasem/photos/a.382316412163747/949257912136258/?type=3&theater

14.02.2020

14
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17

Fii Student
ASEM
pentru o zi

În contextul evenimentului Fii Student ASEM pentru o zi, echipa CSSM a fost implicată în procesul
organizatoric. Studenții au avut grijă de telefonarea participanților și monitorizarea acestora pe întreaga
perioadă a proiectului.
https://www.facebook.com/cmpc.ase.md/photos/gm.218421735880288/1651991938327005/?type=3&theater

67.03.2020

18

Webinar:
Descoperă
Aplicațiile
Inteligenței
Artificiale

Evenimentul a fost organizat preponderent pentru studenții facultății TISE, dar au participat mulți studenți
(682) dornici de a cunoaște posibilitățile IA.
În cadrul evenimentului, membrii comunității AI (Artificial Intelligence) au abordat:
• noțiuni introductive în procesele și tehnologiile IA;
• posibilități de aplicare a IA în activitatea zilnică;
• aplicații practice ale IA, precum și metode de reproducere a acestora

11.04.2020

https://www.facebook.com/cssmasem/videos/599570120770423/

19

Cazarea
studenților
pentru anul
2020-2021

Membrii CSSM, fac parte din comisiile de cazare din cadrul facultăților, respectiv cererile de cazare ale
studenților sunt procesate și raportate decanilor de facultăți.

61

luna iunie

Activitatea Consiliilor Studențești ale Facultăților:
Consiliul Studențesc al Facultății Business și Administrarea a organizat următoarele activități:
Un organ de autoguvernare studențească care activează la facultate este Comitetul sindical al
studenților facultății BAA (președinte:Fîrnachi Dumitrița,grupa:TAP-181).
Pe parcursul anului universitar organizația sindicală studențească, împreună cu Senatul studențesc au
realizat mai multe activități, printre care:
Balul Bobocilor
Pe data de 23 octombrie a fost organizat Balul Bobocilor, la care au participat o pereche de la
facultatea BAA. Aceștia sunt studenții Olteanu Alexandrina MKL-191 și Toma Tiberius BA-191.
Această pereche a concrat pe data de 21.11.2019 cu celelalte perechi ale altor universități din
Republica Moldva, cum ar fi: USMF; USM; Univeristatea de Stat din Tiraspol; UPSC; UTM), unde
datorită curajului, voinței și efortului depus, la fel au fost premiați cu locul întâi (1).
De asemenea, la organizarea concursului au contribuit membri activi al comitetului sindical
de la facultatea BAA. Aceștia sunt: Fîrnachi Dumitrița, Gîlcă Cătălin , Popa Vanessa, Spinei Dan,
Luneova Natalia.

Ziua studentului
O sărbătoare a studentului, marcată deosebit în acest an.
Dintr-un mic cadou, a rezultat o motivație imensă pentru întreaga zi de studii.
Împreună cu comitetul sindical a fost organizată o mică foto-sesie, unde studenții se
fotografiau cu diferite fișe amuzante și primeau cadouri,a fost organizată și tombolă cu diferite
premii.
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Ziua pedagogului
Am adus cele mai sincere si frumoase urări de bine, sănătate și prosperitate cu ocazia
sărbătorii profesionale. Am spus cuvinte de mulțumire pentru munca imensă pe care o depun pentru
educarea și instruirea tinerelor generații.
“În spatele fiecărui OM se află un PROFESOR! Dacă suntem buni, puternici, deştepți, e
doar meritul Dumneavoastră, dragii noştri profesori!

Caravana de Crăciun (01 – 21 decembrie 2019)
În contextual Caravanei de Crăciun comitetul sindical al studenților a reușit să colecteze
bani din vinzarea brazilor,făcuți manual,pentru o familie social vulnerabilă.
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Poșta lui Cupidon
Pe 13 februarie 2020 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,de către
echipa CSSM.

Consiliul studențesc al Facultății Contabilitate
Pe parcursul anului de studii 2019-2020 Consiliul Studenților Contabili au avut ca misiune –
să se implice în cât mai multe evenimente care le-ar oferi posibilitatea să se formeze ca leadership și
viitori profesioniști contabili, precum și promovarea facultății.
Consiliului Studenților Contabili dispun de o pagina Facebook, prin intermediul căreia
informează, distribuie și comunică între studenții facultății diferitele informații și evenimente
organizate, dar și pe filiala decanat – studenți. De asemenea utilizează ca mijloc de comunicare
messenger, viber, whatsapp etc.
Astfel, membrii Consiliului Studenților Contabili au contribuit și au fost implicați în
organizarea tuturor evenimentele culturale, artistice atât din cadrul facultății, cât și la nivel
instituțional. Printre acestea am enumera: împodobirea Pomului de Crăciun în Bl. C de studii al
ASEM, mesajele și urările de bine adresate comunității academice cu prilejul Zilei ASEM-ului,
Zilei Profesorului, Ziua studentului, Ziua profesională a contabilului, Balul Bobocilor, Sărbătorilor
de iarnă și a Anului Nou, 8 martie, Paște, VideoConferințele Internaționale Studențești,
Conferințele studențești, Simpozionul Internațional al Tinerilor Cercetători, Săptămâna Ușilor
Deschise la facultatea „Contabilitate”, vizite la entități, campania „ASEM vine în liceul Tău” etc.
Comitetul sindical al studenţilor facultăţii „Contabilitate”. Liderii sindicali ai facultăţii de
Contabilitate sunt Avram V. – gr. CON 171, Vîrtosu I. – gr. CON 181, Gaidarji A.M. – gr. CON
181, Niculaescu A.M. – gr. CON 181 și Rusu Gabriela – gr. CON 191 care pe parcursul anului de
studii s-au manifestat prin informarea, promovarea și atragerea studenților facultății „Contabilitate”
în activitățile și evenimentele organizate de Comitetul sindical al Studenților ASEM. Printre
evenimentele la care s-au manifestat studenții facultății enumerăm Balul Bobocilor, care s-a
desfășurat la 23 octombrie 2019 în cadrul ASEM. Din cadrul facultății au participat în rolul de
Bobocică – Peca Mihaela, gr. CON 191 și în rolul de Bobocel – Talpă Dan, gr. CON-192, clasinduse în clasment respectiv pe locul III din 6 perechi ale ASEM.
O altă acțiune majoră în activitatea comitetului sindical este acumularea de la studenți a
cererilor pentru camine, pregătirea tuturor documentelor necesare pentru repartizarea caminelor și
implicarea activă în procesul propriu-zis de repartizare a caminelor. Alte activități ale Comitetului
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sindical au ținut de monitorizarea curățeniei în spațiul caminului studențesc, respectarea condițților
de aflare în căminele studențești, informarea despre măsurile de protecția în condițiile Covid-19.
Consiliul studențesc al Facultății Relații Economice Internaționale.
În cadrul Facultății Relații Economice Internaționale activează Consiliul Studențesc al
Facultății cu următoarea componență: Bludaru Daniela (președinte), Alexandrina Batrîncea
(secretar), Membri: Vlad Chistruga, Elvira Hîrbu, Dorina Bordian, Iulia Cazacu, Marina Protasova,
Adelina Malear, Daria Cioban, Valeria Orlioglo, Corina Gîlca, Maria Cîrnaț, Lachin Jabrayil.
Consiliul Studențesc al Facultății se ocupa de activitatea de mentorat pentru studentii de la anul I de
studii, organizarea activitatilor extracuriculare a studenților facultății REI, asistarea decanul in
promovarea facultății, organizarea actiunilor caritabile, reprezintă vocea și interesele studenților în
structurile de guvernare la nivel de facultate si universitate, etc.
5.8. Activități extracurriculare
Activitățile extraxurriculare sunt organizate în cadrul facultăților ASEM.
Facultatea Tehnologia informației și Statistică Economică
14 noiembrie 2019 Studenții facultății Tehnologii
Informaționale și Statistică Economică a ASEM,
în special grupele TI-181, INFa-181, INFa-171,
TI-161, împreună cu profesorii lor - Zgureanu
Aureliu, Andronatiev Victor, Andrian Prisăcaru și
Boris Delimarschi - au participat la ediția 10 a
evenimentului anual „RSD Day” dedicat
securității cibernetice.
În cadrul evenimentului au fost prezentate soluții
dedicate controlului securității și protecției
datelor, soluții inteligente de management a unei
infrastructuri și gestionarea acesteia, soluții de
telefonie, soluții de stocare a datelor, back-up și arhivare, soluții de document management și altele.
Astfel studenții și profesorii ASEM au făcut cunoștință cu cele mai avansate soluții de securitate
cibernetică, care au o importanță semnificativă pentru consolidarea soluțiilor și serviciilor în
domeniul tehnologiilor informaționale pentru fiecare instituție privată sau publică.
19 decembrie 2019. Reprezentanții companiei Endava au
organizat o intalnire cu studenții anului 2 și 3 ai facultății TISE cu
scop de informare referitor la training-urile și intershipurile, care
urmează să fie initiate în timpul apropiat de companie și care
trebuie să fie abilitățile candidaților pentru a fi inrolați. Studenții
au fost foarte activi și au pus multe intrebări, iar cei mai activi au
fost premiați. În scurt timp, in cadrul facultății, in centrul de
instruire în domeniul IT ASEM-Endava a fost organizat
intershipul Applications Management DevOps Engineer, la care au participat studenții care au
trecut testarea organizată de reprezentații companiei Endava.
26 februarie 2020. Scopul facultății TISE al ASEM este pregătirea specialiștilor în domeniul
tehnologiilor informaționale, ciberneticii și informaticii economice. În programul de studiu al
specialităților sunt incluse și discipline economice, cea ce permite de a forma, pe lângă abilitățile in
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domeniul tehnologiilor informatice, abilități în domeniul economic. La moment astfel de specialiști
sunt așteptați în structurile de stat, bănci, întreprinderi. Dovadă a acestui fapt este întâlnirea din
26.02.2020, organizată în centrului IT4BA, a reprezentanților din Instituția publică „Centrul de
Tehnologii Informaționale în Finanțe” cu studenții din cadrul facultății cu scop de angajare și de
petrecere a practicii de producție. Viitorii angajați vor avea misiunea de a coordona și de a organiza
activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice, achiziții publice, fiscal,
vamal, în temei, de administrarea și dezvoltarea sistemelor informatice, a infrastructurii TIC,
precum și de implementarea tehnologiilor informaționale.

4 martie 2020. Pavel TUHARI, directorul companiei Unisim-soft, prezenta oportunitățile de
utilizare a softului una.md ERP platform, Oracle based, care oferă soluții moderne pentru business,
contabilitate, logistică etc. Avantajul acestei platforme rezidă în posibilitatea dezvoltării unui sistem
informațional integrat cu utilizarea Database Oracle. Denis COSULEAN, expert contabil Unisimsoft, a prezenta soluții concrete pentru organizarea activității de logistică prin generarea rapoartelor,
inclusiv de eficiență, verificarea stocurilor, comenzilor, a termenilor limită s.a. Reprezentantii
Oracle, România va efectua prezentare remote despre domeniile de activitate ale companiei Oracle
– Manufacture Cloud, Oracle Transportation Management Cloud, Oracle Warehouse Management
Cloud, Oracle Supply Chain Planning Cloud, Oracle IoT Production Monitoring Cloud și Oracle
Intelligent Truck and Trade. Mai mult ca atat, va prezenta tehnologia blockchain, cu perspective
deosebite pentru dezvoltarea industriei alimentare, farmaceutice s.a. O altă prezentare remote va fi
făcută tot de către reprezentant Oracle, România, care va prezenta diverse aplicații pentru
domeniile marketing și vânzări. O atenție deosebită va fi acordata automatizării suportului de
clienți, care are perspective mari de dezvoltare în regiune.
26-27 iunie. În cadrul facultății Tehnologii
Informaționale și Statistică Economică și-a desfășurat
lucrările Teleconferința internațională a tinerilor
cercetători “Crearea Societății Conștiinței”, (TELE2020), Ediția a 9-a. Conferința a fost organizată on-line
prin Skype. În legătură directă au fost Bacău, București,California Davis (CalTech)-California State University,
Northridge (CSUN), Chicago-Chișinău-Cluj NapocaConnekticut - Florida-Gouda Nitherland-Los AngelesIași-Timișoara. La teleconferință au participat studenți din cadrul tuturor facultăților ASEM.
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Abstractul lucrărilor prezentate au fost publicate în culegerea „Society consciousness computers”
ISSN 2359-7321, ISSN L , 2359-7321, volume 6 2020, Alma Mater Publishihg House, Bacău.
19-20 iunie 2020. La Simpozionul Internațional al Tinerilor
Cercetători, Ediția a XVIII-a în acest an a fost organizat on-line peS
platforma educațională Moodle. În secțiunea „Suportul informatic
și metode cantitative în economie, au fost comunicate 12 lucrări de
către studenții facultății TISE, dar și de la alte facultăți. Tezele
conferinței
sunt
accesibile
pe
link-ul

https://ase.md/files/publicatii/electronice/lucrari_stiintifice_SIMPOZION_19-20_iunie_2020.pdf
23 aprilie 2020. Masteranzii de la specialitățile din domeniul tehnologiilor informaționale Socolov
Andrei, Bunacale Vasile, Topală Veronica au participat la conferința organizată la universitatea „Sv
Sv Kirill u Metodii” din Veliko Tarnovo, Bulgaria
13 mai 2020. Studentul Stratulat Constantin, INFA191 Karadjov Dmitrii (TI182) si masteranzii
Bunacale Vasile, Socolov Andrei au participat la masa rotundă organizată de universitatea „Bogdan
Hmelnițchi” din Cercasî, Ucraina cu tematica „Наука та інноватика: вітчизняний і світовий
досвід”

Proiectul „ASEM vine în liceul tău”,
Inițial în proiectul „ASEM vine în liceul tau” din cadrul facultății si-au manifestat dorinta de
aparticipa mai mulți studenți, au reușit să meargă in liceele din republică doar trei studenți:
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Tabelul 19. Participarea studenților facultății TISE în cadrul Proiectului „ASEM vine în liceul
tău”
Nume Prenume

Grupa academică

Numărul de
licee vizitate

Burlac Ioana

INFA181

7

Baltean Alina

TI191

1

Toporovschi Cristina

TI191

1

Studenți implicați în activități de voluntariat
Studenții din cadrul facultății participă în activitățile de voluntariat. Astfel pentru activitatea de
voluntariat pe parcursul perioadei de admitere 2018 studentei Toma Maria, grupa TI161 i s-acordat 5
ECTS suplimentar celor acordate pe parcursul studiilor. Carnet de voluntar, numărul AA000149,
posedă Burlac Ionela, InfA181 pentru activitatea de voluntariat la asociația obșteasca ,,Astra” si fiind
președinte a Consiliului Raional de Tineret Anenii Noi.
Aprecierea meritelor studenţilor
În scopul dezvoltării activismului studenţesc, aprecierii meritelor absolvenţilor în activitatea
extraacademică și promovarea imagini pozitive a Facultăţii Tehnologii Informationale și Statistică
Economică în ASEM şi în exterior, la şedinţa Consiliului Facultății din 26 iunie 2020 (Proces verbal
nr. 5) s-a decis să se decerneze DIPLOME de MERIT absolventei, Promoţia 2020:
Ivaschiv Diana, grupa TI161, care în decursul perioadei universitare, ciclul I licență, a reușit
următoarele:Membru al Consiliului Facultății TISE, Membru al Comitetul Sindical Al Studenților și
Masteranzilor ASEM, Bursa Guvernului in anul de studii 2019-2020,Voluntară în cadrul diferitor
activități studențești cum ar fi Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători, “ASEM vine în liceul
TĂU!, Participarea în diferite concursuri, printre care“Baze de date și gestiunea acestora”, Participari
la conferinte si mese rotunde cu diferita tematica
DIPLOMA DE EXCELENȚĂ ASEM este acordată absolvenților care dețin cea mai înaltă
medie generală de licență la specialitate.
1. Ivaschiv Diana, TI161, specialitatea Tehnologii Informației cu media 9,67, fiind prima
din lista celor 41 de studenți ai specialității.
2. Spătaru Doina, CIB-171, specialitatea Cibernetică și Informatică Economică cu media
9,49, fiind prima din lista celor 14 studenți ai specialității.
3. Armeanic Andrian, InfA171, specialitatea Informatică Aplicată cu media 9,09, fiind
primul din lista celor 16 studenți ai specialității.
4. Vtorenco Vitalie, Inf161, specialitatea Informatică cu media 7,85, fiind primul din lista
celor 11 studenți ai specialității.

Facultatea ECONOMIE GENERALĂ ȘI DREPT
Cercul științific studențesc „Sub littera legis” al Departamentului Drept (conducător: Alina
Codreanu, asist. univ., doctorandă):
12 februarie 2020 – Panel de discuții, cu genericul ”Egalitatea de gen. Solidaritate și
stereotipuri”, desfășurat la ASEM. Participanți: 14 studenți de la specialitatea Drept, facultatea
”Economie Generală și Drept” (ASEM), anul I-IV. Evenimentul, organizat de Coaliția Națională
68

”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.
(https://ase.md/evenimente/panel-de-discutii-egalitate-de-gen-solidaritate-sistereotipuri.html)
16 decembrie 2019 - 16 studenți (anul I-III), specialitatea Drept, ASEM, au fost inițiați în
jurnalism în cadrul celei de-a III-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.
Pe parcursul anului 2019-2020 în cadrul departamentului au activat trei cercuri studențești
conduse de către conf. univ. Cezara Abramihin, conf. univ. Baieșu Marina și conf.univ Galina
Țurcanu. Pe parcursul anului au fost organizate mai multe ședințe ale studenților la care au fost puse
în dezbatere diverse comunicări din domeniul psihologiei social-economice a psihologiei
manageriale a filozofiei și politologiei
Printre aceste teme pot fi menționate următoarele comunicări
Tabelul 20. Activitatea cercurilor studențești „Psihologie managerială” și „Logos” din
cadrul departamentului „Resurse umane, Afaceri publice și Comunicare”
N.
Data
Denumirea
Comunicări și teme de
Numărul
Grupele
ședinței
ședinței
discuții
de
academice
participanți
Psihologie managerială
1. 26.09.2018 Psihologie
23
MRU-181,
 Organizarea serviciului de
MKL 182,
organizațională
resurse umane în cadrul
și socială
organizațiilor
(Roșca
Adriana MRU-181,)
 Motivarea personalului în
cadrul întreprinderii (Rotari
Andreia MRU-181)
Logos
16.10.2018 „Probleme
Marketing
politic
și
15
BA-182
actuale
ale manipulare politică. (Zatic
TAP-181
societății
din Iuliana, BA-182),
CON-181
perspectivă
Responsabilitatea socială a
filosofică”
afacerilor din Republica
Moldova (Croitoru Maria
TAP-181),
Impoyitele camecanism de
reglementaqre de către stat a
activității economice (Ganea
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13.11.2018

„Filosofia
banilor”

Valeria, CON-181)
 Rapoarte: Banii și puterea
(Florea Valeria Con-181)

14

CON-181

PUBLICAȚII ALE STUDENȚILOR:
1. SIMONOV Alina, The phenomenom of torture in the Republic of Moldova. În:
Международная молодежная научная конференция «2-я Всероссийская научная конференция
«Эволюция государства и права: проблемы и перспективы», cборник научных трудов, 27
martie 2020, Юго-Западный Гос. Университет Курск 2020, p. 22-24, ISBN 978-5-907205-01-7
ЮР-06. (coordonator: Codreanu A.)
2. SIMONOV Alina, Contrafacerea mărcii-formă a concurenței neloiale. Simpozionul anual
de proprietate intelectuală „Lecturi AGEPI-2019”, 24 aprilie 2020 (în curs de publicare)
(coordonator: Tighineanu A.)
3. SIMONOV Alina, Procedura privind cererile cu valoare redusă-o nouă modalitate de
soluționare rapidă a litigiilor în Republica Moldova. În: Lucrările științifice ale SIMPOZIONULUI
ȘTIINȚIFIC AL TINERILOR CERCETĂTORI EDIȚIA A XVIII-a (19 – 20 iunie 2020)
(coordonator: Bâcu A.)
4. SIMONOV Alina, Violența domestică în Republica Moldova. În: Lucrările științifice ale
SIMPOZIONULUI ȘTIINȚIFIC AL TINERILOR CERCETĂTORI EDIȚIA A XVIII-a (19 – 20
iunie 2020) (coordonator: Nastas A.)
5. GROSU CARINA, Conferința Jean Monnet “Dezvoltarea proprietății intelectuale în UE si
Moldova: provocări și perspective” 12 martie 2020
(coordonator: Tighineanu A.)
6. COSTOV FELICIA, International guidelines for food security. În: Conferința
Internațională ”Новые концептуальные подходы к решению глобальной проблемы
обеспечения продовольственной безопасности в современных условиях, Юго-Зап. гос. ун-т.,
Курск, 15.11.2019 (coordonator: Codreanu A.).
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 socioculturale și organizatorice. Astfel, menţionăm în tabelul 21. organizarea și participarea lor la un șir
de manifestări, precum: seminare informative, seminare, ateliere de lucru cu invitați din diferite
medii, conferințe, diverse concursuri și ceremonii festive.
Tabelul 21 Activități extracurriculare orgnizate în anul de studii 2019-2020
Denumirea
Data
Organizatori
Studenți implicați
evenimentului
Întâlnirea cu anul I
02.09.2019
învățământ cu frecvență/
Facultatea
Anul I
28.09.2019
învățământ cu frecvență
Contabilitate
redusă
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02-08.09.2019

09-15.09.2019

16.09.2019

septembrie
2019

Școala de vară „YAA
Business School”

Academia RATIO
„Abordarea CFA în
contextul noilor
tehnologii
informaționale”

„CERCUL ȘTIINȚIFIC
STUDENȚESC
"CONTABILITATE" UN NOU START”

Serviciile bibliotecii
științifice ASEM –
nomenclatorul serviciilor,
spațiile, graficul de lucru,
manualele etc.

23.09.201924.09.2019

Câștigă bani de buzunar

24.09.2019

Cursa de alergări
„Olimpic ECOFEST-2019

Universitatea de Vest
din Timișoara,
România

Ganea Valeria, CON
181
Gînu Alina, CON 181
Dabija Violeta, CON
181

Cluj Napoca, România

Dabija Violeta, CON
181

Departamentul
Contabilitate,Audit și
Analiză Economică,
ASEM
Invitat special Directorul Centrului
de Marketing,
Parteneriate și Carieră
al ASEM - conf. univ.
Oxana
BARBĂNEAGRĂ
Facultatea
Contabilitate,
Biblioteca Științifică
ASEM
ASEM,
Centrul Analitic
Independent „ExpertGrup”
Comitetul Olimpic şi
Sportiv din Moldova
în colaborare cu
Federaţia Sportului
Universitar din
Moldova”

Invitatii către studenții
programului de studii
Contabilitate.
Au participat 33
studenți

Anul I

Anul I,
Anul II,
Anul III

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

25.09.2019

Vocea ta Contează!
Microfonul Liber pentru
studenți

Anul III
Senatul Studențesc
ASEM

Cei mai activi au fost
Con 171, 172.
Din partea studenților
anului I a tinut discurs
Guzun Iraida
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septembrie
2019

Înscrierea la cursurile de
studiere a limbii italiene
gratuit

Anul I,
ASEM,
Anul II,
Cedacri International
Anul III
ASEM,
Facultatea
Contabilitate
(înregistrarea
participanților la
Conferința Științifică
Internațională)

Anul III,

28.09.2019

Ziua ASEM – 28 de ani de
ASCENSIUNE,
EXCELENȚĂ și
COMPETITIVITATE

28.09.201929.09.2019

Conferința Științifică
Internațională
„Competitivitate și inovare
în economia cunoașterii”

ASEM

28.09.2019

Ziua ASEM

Facultatea
Contabilitate, ASEM
Consiliul Studenților
Contabili

Anul I,
Anul II,
Anul III

01.10.2019

„Doga – compozitorul
sufletelor românești”
dedicat Zilei Internaționale
a Muzicii

Biblioteca ASEM

Anul I,
Anul II,
Anul III

02.10.2019

Dornici de cunoștințe!
Colecție nouă de cărți!

04.10.2019

Ziua Profesorului din RM

(înregistrarea
participanților la
Conferința Științifică
Internațională)
Anul I,
Anul II,
Anul III

Facultatea
Contabilitate, ASEM
Biblioteca ASEM
Facultatea
Contabilitate
Consiliul Studenților
Contabili

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

09.10.2019

Festivalul concurs
internațional - MĂRUL
DE AUR

Filarmonica națională
„Serghei Lunchevici”

Voluntari:
Vîrtosu Iana, CON 181
Florea Valeria, CON
181

11.10.2019

Workshop pentru scrierea
ASEM,
de proiecte Erasmus+ de
Consolidare a Capacităților Oficiul Național
Erasmus+
în Învățământul Superior
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Anul III

15.10.201908.11.2019

18.10.2019

Cel mai BUN STUDENT
al ASEM – 2019

Ziua europeană de luptă
împotriva traficului de
ființe umane!
Turneul consacrat
Zilei ASEM,

20.10.2019
Proba Baschet
masculin, locul I

ASEM

Anul II și III
Au depus dosarele la
concur:
Vlas Mariana, CON
181
Vîrtosu Iana, CON 181
Florea Valeria, CON
181
Mîrca Ana, CON 181
Busuioc Maria, CON
172,
Câștigatoare a fost
Busuioc Maria, Con
172, locul III

Facultatea
Contabilitate, ASEM

Anul I,
Anul II,

Comitetul Sindical
Studențesc ASEM

Anul III

Departamentul
Educație Fizică și
Sport, ASEM

Anul I,

Responsabil Scutelnic
V.

Anul III

Facultatea
Contabilitate, ASEM
21.10.2019

Traficul de ființe umane

Centru de combatere a
traficului de finite
umane, Donos
Alexandru

Balul Bobocilor ASEM!
23.10.2019

Bobocica: Peca Mihaela,
CON 191

Comitetul Sindical
Studențesc ASEM

Bobocel: Talpă Dan, CON
192

26.10.2019

Quantity+quality over
price!

American Center,
ASEM
Senan Naringi
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Anul II,

Anul I,
Anul II,
Anul III

Anul I,
Bobocica: Peca
Mihaela, CON 191
Bobocel: Talpă Dan,
CON 192
Au fost sustinuți de
studenții anului II si III.
Anul II
Vîrtosu Iana, CON 181
Florea Valeria, CON
181

ASEM,
Până
28.10.2019

Burse pentru viitorul tău

Centrul de Informații
Universitare,

Anul I,
Anul II,
Anul III

MAIB

30.10.2019

Masă rotundă
,,Contabilitatea:
provocările societății
digitale"
30.10.2019

Până
01.11.2019/
25.03.2020

06.11.2019

08.11.2019

15.11.2019
26.11.201927.11.2019

13.11.2019

17.10.2019

Concurs de selecție în
cadrul programului
ERASMUS+ (studenți)

Ziua Studenților

Lecție publică: Studiu de
cercetare – sistemul
concurențial al Poloniei pe
parcursul a 30 de ani

Ziua Studentului

Departamentul
Contabilitate, Audit și
Analiză Economică,
ASEM
Invitat
special: Cătălina
BARAC, contabilpractician, absolventă
a Facultății
Contabilitate

Anul I,
Anul II,
Anul III

Anul II,
ASEM
Anul III
Facultatea
Contabilitate
Consiliul Studenților
Contabili
ASEM,
Consiliul de
concurență al RM,
Dr. Marek
Martyniszyn, Senior
Lecturer in Law,
Queen's University
Belfast, School of
Law, Polonia
Facultatea
Contabilitate

Anul I,
Anul II,
Anul III

Anul I,
Anul II,
Anul III

Anul I,
Anul II,
Anul III

Serviciul Marketing,
Parteneriate și Carieră
al ASEM

Anul II,

Oferta academică a
Colegiul Europei

ASEM,

Anul III

Masă rotundă „Probleme
socio-politice în RM”

Facultatea
Contabilitate, ASEM
la orele de Politologie

Târgul stagiilor de practică

Anul III

Colegiul Europei
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Anul II

18.10.2019

14.11.2019

Ziua europeană de luptă
împotriva traficului de
ființe umane

Vizită la Judecătoria
Centru, Chișinău

Facultatea
Contabilitate, ASEM

Anul I,
Anul II,

Comitetul Sindical
Studențesc ASEM
Departamentul Drept,
ASEM
Judecătoria Centru,
Chișinău

Anul III

Anul II, Con
181,182,183

Biblioteca, ASEM
18.11.2019

Workshop „Tineretul și
problemele globalizării.
Bunăstare prin implicare”

Departamentul Drept,
ASEM

Balul Bobocilor
interuniversitar!

Comitetul Sindical
Studențesc ASEM

Anul II

Centrul de informare a
Uniunii Europene
Anul I,

18.11.2019

Anul II,
Anul III

19.11.2019

Concursului Studențesc
Internațional ”Profesia
contabilă – o carieră de
succes”, ediția a VI-a, cu
genericul: Contabilitatea în era provocărilor. Etapa
prefinală.

Facultatea
Contabilitate, ASEM
Departamentul
Contabilitate, Audit și
Analiză Economică,
ASEM
Invitați speciali:
Petru ROTARU Curtea de conturi a
RM;
Oxana
BARBĂNEAGRĂ directorul Centrului
Marketing,
Parteneriate și Carieră
al ASEM;
Liliana ȚURCANU contabil șef SRL
"Acozatex";
Radu VERSTIUC masterand ASEM,
absolvent al Facultății
Contabilitate.
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Anul I,
Anul II,
Anul III
Au participat cu
aomunicări:
Ganea Valeria Con
181;
Buciș Marionela Con
172,
Calugareanu Valeria,
Moisei Ana, Con 172
Busuioc Maria, Con
172
Barac Catalina, FCF
191,
Dobroborș Crina, Con

Facultatea Business și
Administrarea
Afacerilor, ASEM

20.11.2019

Concursul interuniversitar studenţesc: Azi
STUDENT, mâine
ANTREPRENOR

Centrul de Instruire și
Consultanță în Afaceri Anul II,
– MACIP,
Anul III
Organizația de
Dezvoltare a IMM
(ODIMM),

In calitate de spectatori
activi

Agenția de Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală (AGEPI)

27.11.2019

28.11.2019

28.11.2019

02.12.2019

10.12.2019

Provocări și oportunități de ASEM,
carieră în profesia de
Chartered Financial
analist financiar
Analyst
Lecție publică „Cum poate
fi diminuată evaziunea
fiscaăl în Republica
Moldova”
Lecție publică „Curtea de
Conturi în RM”
Concursul de proiecte
studențești „Contabilitatea
în imagini, culori și
versuri"
Conferința Științifică
Studențească, dedicată
Zilei Internaționale a
Drepturilor omului

Anul II,
Anul III

ASEM,

Anul I,

Centrul Analitic
Independent „ExpertGrup”

Anul II,

Facultatea
Contabilitate, ASEM
Rotaru P., membrul
Curții de Conturi
Departamentul
Contabilitate, Audit și
Analiză Economică,
ASEM
Depatamentul Drept,
ASEM

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

Anul II

ASEM,

12.12.2019

Masa rotundă „Probleme
ale Științei Deschise în
Republica Moldova”

Anul I,
Institutul de
Dezvoltare a Societății
Anul II,
Informaționale, REN
AM
Anul III
Consorțiul REM

Decembrie
2019

De Crăciun, fă pe cineva
fericit!

Facultatea
Contabilitate, ASEM

Anul I,
Anul II,

Comitetul Sindical al
ASEM

76

Anul III

2019

Cupa RM,
Proba Baschet feminin,
locul I

2019

Campionatul Naţional,
Proba Volei feminin, locul
IV

2019

Campionatul consacrat
Zilei USM,
Proba Tenis de masă
masculin, locul I

2019

Campionatul RM,
Proba Rugby masculin,
locul I

2019

Cupa RM,
Proba Rugby masculin,
locul I

Până
20.01.2020

Concursul „Burse de
Merit” 2019 – pentru cei
mai buni studenţi ai ţării

Departamentul
Educație Fizică și
Sport, ASEM
Responsabil Scutelnic
V.
Departamentul
Educație Fizică și
Sport, ASEM
Responsabil Istrati L.
Departamentul
Educație Fizică și
Sport, ASEM
Responsabil Feraru V.
Departamentul
Educație Fizică și
Sport, ASEM
Responsabil Moţoc S.
Departamentul
Educație Fizică și
Sport, ASEM
Responsabil Moţoc S.
Consiliului Rectorilor
din RM,
MAIB,

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

Informați toți studenții
Anul II, Anul III

Orange Moldova

24.01.2020

10.02. 09.06.2020

Prezentări la
tema „Contabilitatea
managerială între mit și
realitate”
Mobilitate CEEPUS,
Universitatea Babeș
Bolyai, facultatea FSEGA

Departamentul
Anul I,
Contabilitate, Audit și
Anul II,
Analiză Economică,
Anul III
ASEM
Informația Anul II
Universitatea Babeș
A realizat mobilitatea:
Bolyai, Cluj Napoca,
Dabija Violeta, CON
România
181
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18.02.2020

Ziua Carierei la Banca
Națională a Moldovei

25.02.2020

Concurs de selecție în
cadrul programului
ERASMUS+

Serviciul Marketing,
Parteneriate și Carieră
al ASEM
BNM

ASEM

Anul II
Vîrtosu Iana, CON 181
Florea Valeria, CON
181
Potorac Sorina, CON
181
Moțoc Valeria, CON
183
Calancea Maria, CON
182
Usatîi Violeta, CON
182
Volovei Anastasia,
CON 183
Gurdiș Gheorghina,
CON 183
Anul I,
Anul II,
Anul III
Maican Valeria, CON
183
Calancea Maria, CON
182
Grosu Felicia, CON
182

Februarie Martie 2020

Campania „ASEM vine în
Liceul Tău!”

Serviciul Marketing,
Parteneriate și Carieră
al ASEM
Decanatul

Onceanu Augustina,
CON 182
Florea Valeria, CON
181
Vîrtosu Iana, CON 181
Peca Mihaela, CON
191
Guzun Iraida, CON 191
Cucu Aurelia, CON
191

07.02.2020

Lecție publică „Rolul
contabilului în viața unei
întreprinderi”

10.02.2020

Lecție publică „Totul
despre ACCA”

Facultatea
Contabilitate, ASEM
Ciobanu V., director
financiar
Contabilsef.md
Facultatea
Contabilitate, ASEM
Fildurescean S.,
membru ACCA
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Anul III, cu propuneri
de angajare in câmpul
muncii
Anul I,
Anul II,
Anul III

10.02.2020

Sistemul Antiplagiat
ASEM

Facultatea
Contabilitate,
Biblioteca Științifică
ASEM

Anul III

12.02.2020

Recitalul literar-muzical
„Citim Vieru”

Biblioteca Științifică
ASEM

Anul III

19.02.2020

20.02.2020

Departamentul
Marketing și
Excursie la entitatea ÎM
Logistică, ASEM
EFES VITANTA Moldova
Anul II, Con 181
ÎM EFES VITANTA
BREWERY SA
Moldova BREWERY
SA
Facultatea
Lecția publică „Educația
Contabilitate, ASEM
Anul I,
financiară”
Gonța A și Paterau V., Anul II
Double Case
Maican Valeria, CON
183
Calancea Maria, CON
182
Grosu Felicia, CON
182

02.03.202006.03.2020

Săptămâna Ușilor
Deschise la Facultatea
Contabilitate, ASEM

Onceanu Augustina,
CON 182
Facultatea
Contabilitate

Florea Valeria, CON
181
Vîrtosu Iana, CON 181
Peca Mihaela, CON
191
Guzun Iraida, CON 191
Cucu Aurelia, CON
191
Osedlov Inesa, CON
Invitatie către studenții
Anul I,
Anul II,
Anul III

04.03.2020

Noaptea cărților deschise

Editura CARTIER

05.03.2020

Master-class cu genericul
"Cum să scriu corect
proiectul de an la
Contabilitate?"

Departamentul
Contabilitate, Audit și Anul II,
Analiză Economică,
ASEM
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05.03.202006.03.2020

05.03.2020

06.03.2020

Fii student ASEM pentru o
zi!!!

Serviciul Marketing,
Parteneriate și Carieră
al ASEM

Calancea Maria, CON
182

Întâlnire cu medicul de
familie „Prevenirea
cancerului”

ASEM

Anul II

Ziua Internațională
dedicată Femeilor

Facultatea
Contabilitate
Consiliul Studenților
Contabili

Felicitări reciproce cu 8
martie

12.03.202013.03.2020

Conferința Științifică
Internațională
Studențească (ISSC
2020) „Provocările
contabilității în viziunea
tinerilor cercetători”

13.03.2020

Concursul Internațional
Studențesc „Profesia
contabilă – o carieră de
succes”, etapa finală

25.04.2020

Scholarships for short-term
studies in Lithuania
Mykolas Romeris
offered for candidates who University, Lituania
are students of higher
online
education institutions in
Moldova

15.05.2020

Maican Valeria, CON
183

Coimbra Group
Scholarship Programme
for Young Researchers
from the European
Neighbourhood

Facultatea
Contabilitate, ASEM,
Curtea de Conturi a
RM

Amânată pentru o alta
data

Facultatea
Contabilitate, ASEM,
Universitatea Ștefan
cel Mare din Suceava,
România

Amînat pentru o alta
data

Anul I,
Anul II,
Anul III

Coimbra Group
Universities

Anul I,

online

Anul III
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Anul II,

Reprezentanții
studenților:
Moisei Ana Con 172
Bucarciuc Victoria,
Con 171
Potorac Soria Con 181,

29.05.2020

Adunarea generală on–
line a corpului științifico didactic şi reprezentanţilor
studenţilor
facultăţii „Contabilitate”

Calancea Maria, Con
182,
Facultatea
Contabilitate, ASEM

Maican Valeria Con
183,
Guzun Iraida Con 191,
Moscaliuc Nicoleta,
Con 191;
Vodă Arina, Con 192
Fanu Mihaela Con 192
Bujilova Iulia Con 193

23.06.2020

Simpozionul Tinerilor
Cercetători, Secțiunea
Contabilitate

Departamentul
Contabilitate, Audit și
Analiză Economică,
ASEM
online
Facultatea
Contabilitate, ASEM

24.06.2020

Sesiunea de Comunicări
Științifice a Studenților ,,In Universitatea 1
Extenso”
decembrie Alba Iulia,
România

Anul I,
Anul II,
Anul III

Potorac Sorina, CON
181
Maican Valeria, CON
183

online
Oferte de angajare:
KPMG, Ersnt Young,
septembrie
2019 – iunie
2020

Optim Audit,
SRL „Gările Auto
Moderne”,

Facultatea
Contabilitate

Anul II,
Anul III

SRL „Foremcons”,
Contabilitatea.MD
Până
25.03.2020

Bursa ACCA
Câștigători 10 studenți de
la anul III de studii

Accelerate,
ACCA
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Se oferă 10 burse
ACCA
Dosarele se depun la
ACCA, România

Facultatea BUSINESS ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Activitatea educativă a facultăţii a inclus:

ținerea ședințelor săptămânale cu șefii grupelor academice;

organizarea întâlnirilor cu grupele academice;

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:
05 martie 2020 – Întâlnirea cu cu studenţii Colegiului Naţional de Comerţ de la
specialităţile Comerţ, Merceologie şi TAP.
Pe data de 05 martie 2020 a avut loc intâlnirea profesorilor din cadrul departamentului
Comerţ, Turism si Alimentaţie Publică ASEM cu studenţii Colegiului Naţional de Comerţ de la
specialităţile Comerţ, Merceologie şi TAP. În cadrul intâlnirii s-au discutat problemele de formare
profesională continuă şi s-au abordat facilităţile oferite de ASEM la ciclu I Licenţă pentru
absolvenţii colegiului.

03 martie 2020 – Lecție de producere la TAP
Lectie de producere. Studentii grupei TAP 171 pe data de 03.03.2020, au realizat lectia de
laborator la disciplina Designul si estetica produselor de cofetarie in laboratorul de cofetariepatiserie Aero Food. Studentii au ornat turte dulci cu masa de zahar, au facut ornamente de decor
din crema de frisca, am modelat flori din ciocalata si au participat la un master class oferit de un
cofetar cu experienta - Dna Svetlana. A fost o lectie foarte interesanta gratie gazdei Dna Elena
Moroz.

28 februarie 2020 – Expoziție cu vânzare a clătitelor la FBAA.
Clătite cu fructe, brânză și stafide, spanac, dulcețuri de toate soiurile și alte umpluturi au fost
puse la dispoziția amatorilor, în cadrul Expoziției cu vânzare a Clătitelor, desfășurate, pe 28
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februarie, la ASEM. Evenimentul a fost organizat de către studenţii anului III de la specialitatea
Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice, TAP-171, cu scopul de a-și dezvolta abilităţile
culinare și cele antreprenoriale, dar și pentru a marca lăsatul secului, în ajunul Postului Mare.

28 februarie 2020 – Excursie la Bernardazzi Grand Hotel
În data de 28.02.2020 departamentul Marketing și Logistică împreună cu dna Natalia
Remeșovschi și dna Liliana Saharneanu au organizat o excursie la disciplina Marketingul serviciilor
cu grupele MKL 182 și MKL 181 în cadrul hotelului ″Bernardarzzi Grand Hotel″. Scopul excursiei
a fost inițierea studenților în sistemul de prestare a serviciilor în domeniul hotelier și familiarizarea
acestora cu elementele activității de marketing în domeniul serviciilor. ″Bernardarzzi Grand Hotel″
este o companie lansată în 2019.

25 februarie 2020 – Orientare în carieră cu compania Cedacri International
În data de 25.02.2020, Compania Cedacri International, companie de outsourcing bancar, de
12 ani pe piața din Republica Moldova, cu un numar de circa 400 angajati din domeniul IT și
economie, le-au vorbit studenților despre importantă orientării în carieră a studenților facultății
BAA. In cadrul întrunirii, compania le-a vorbit studenților despre oportunitatea de angajare in
compania Cedacri International, dar si despre posibilitatea de a-si desfasura stagiul de practica la ei.

18 februarie 2020 – Ziua Carierei al Banca Națională a Moldovei
Pe data de 18.02.2020, a avut loc în premieră în cadrul Băncii Naționale a Moldovei Ziua
carierei la BNM. Zeci de studenți din trei universități au fost invitați, printre care și studenții
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facultatii BAA de la ASEM, pentru a cunoaște oportunitățile pe care îi așteaptă odată cu angajarea
la Banca Națională a Moldovei.Studentii au avut ocazia să îl cunoască pe guvernatorul actual al
BNM – Octavian Armașu care le-a povestit despre misiunea și viziunea băncii, domeniile de
activitate. Guvernatorul BNM a îndemnat studenții să aplice pentru a realiza stagiul de practică în
incinta BNM și pentru a acumula experiență profesională alături de persoane competente. A urmat
vizita muzeului BNM, o scurtă introducere în istoria bancnotelor și prezentarea elementelor de
siguranță a bancnotelor.Atelierele ce au urmat au oferit informații utile în domeniul sistemelor de
plăți și relațiilor externe, integrării europene și stabilității financiare.

14 februarie 2020 – Vizită de studiu la expoziția "Tourism, loisir, hotels"
Pe data de 14.02.2020 studenții de la specialitatea Servicii Hoteliere, Turism și Agrement
(SHT 181) au făcut o vizită de studiu, împreună cu profesorul lor Adrian Bulican, la expoziția
"Tourism, loisir, hotels", în cadrul căreia au avut ocazia să se familiarizeze cu ofertele turistice și să
se întrețină cu diverși angajatori din industria turismului.

13 februarie 2020 – Lecție privind activitatea Consiliului Concurenței
Pe 13.02.2020 în cadrul cursului ”Managementul Corporativ” (prof. univ., dr. Gheorghe
Țurcanu) au fost invitați reprezentanții Consiliului Concurenței al Republicii Moldova. Doamna
Olesea Lungu, șefa Direcției Evidență și Raportare a Ajutorului de Stat și Diana Rusuhanu, șef
adjunct al Direcției Abuz de Poziție Dominantă au susținut o lecție pentru studenții anului III,
programul de studii Business și Administrare. În cadrul acestei întâlniri, studenții au aflat din prima
sursă despre activitatea Consiliului Concurenței și au luat cunoștință cu noțiunile generale în
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domeniul concurenței, ajutorului de stat și cu principalele prevederi legislative în domeniu.
13 februarie 2020 – Întălnirea a II-a cu antreprenor american
Pe 13.02.2020, a avut loc cea de-a II-a întâlnire a studenților facultății BAA cu dl Denny
George, antreprenor din SUA, fondator al Companiei Advance Consulting State of Tulsa,
Oklahoma. Oaspetele nostru a desfășurat primul seminar cu genericul “Cum să atragem investitii în
idea de afacere” pentru studenții noștri. Dl Denny George a vorbit despre exemplul personal de
atragere a investitiilor și a prezentat concepte, metode și strategii de formare a prezentărilor ideilor
de afacere. Totodată a fost făcută o prezentare și implementare a aceptor idei pentru a atrage
investitii in StartUp-uri.

12 februarie 2020 – Întălnirea cu conducerea AGEPI
Pe data de 12 februarie 2020, Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (AGEPI), Viorel Iustin s-a întâlnit cu 60 de studenți din cadrul facultății de Business și
Administrarea Afacerilor, anul III, disciplina „Managementul Inovațiilor”, Academia de Studii
Economice a Moldovei (ASEM). Scopul vizitei a fost familiarizarea tinerilor cu sistemul naţional
de protecţie, respectare și valorificare a drepturilor de proprietate intelectuală (PI) și managementul
inovațiilor.

10 februarie 2020 – Întâlnirea cu reprezentanții angajatorilor din industria turismului
Pe data de 10.02.2020, a avut loc întâlnirea studenților anului 3, specialitatea Servicii
Hoteliere, Turism și Agrement (SHT) și a cadrelor didactice ai departamentului Comerț, turism și
alimentație publică, cu reprezentanții angajatorilor din industria turismului: dl Eugeniu Scorțescu,
manager general, compania de turism Tatrabis și dna Ina Gladii, manager de proiecte din cadrul
Asociației Naționale a Turismului Receptor din Moldova.
La întâlnire au fost puse în discuție condițiile de organizare a practicii de licență pentru
studenți, dar și oportunitățile de angajare pentru absolvenți.
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10 februarie 2020 – Întălnirea cu studenții Colegiului Național de Comerț al ASEM,
specialitățile Turism, Servicii Hoteliere și Comerț
Pe data de 10.02.2020, a avut loc întâlnirea șefei departamentului Comerț, turism și
alimentație publică al facultății BAA, dr. hab., Prof. univ. Elena Turcov cu studenții Colegiului
Național de Comerț al ASEM, specialitățile Turism, Servicii Hoteliere și Comerț. În cadrul întâlnirii
s-a pus accentul pe importanța pregătirii profesionale a absolvenților colegiului, au fost menționate
toate oportunitățile de formare profesională în cadrul ASEM.

06 februarie 2020 – Întălnire cu antreprenor american
Pe 06.02.2020, a avut loc întâlnirea studenților facultății BAA cu dl Denny George,
antreprenor din SUA, fondator al Companiei Advance Consulting State of Tulsa, Oklahoma.
Oaspetele nostru va tine două seminare studenților noștri. Azi s-a desfășurat primul seminar cu
genericul “Dezvoltă Antreprenoul din tine” Dl Denny George a vorbit despre valorile și calitățile
esențiale de care trebuie să dispună un tânăr antreprenor pentru a avea succes în propriul StartUp.
Lecția dată a subliniat valoarea dezvoltării personale și antreprenoriale ale studenților.

23 ianuarie 2020 – O lecție privind alegerea profesiei pentru elevii din liceu
În data de 23 ianuarie, studenții anului I, grupa BA-193 eng: Botnari Ionela, Bivol Daniela,
Creciun Ana și Malai Daniel, în cadrul disciplinei Fundamentele Managementului organizațional,
cu susținerea profesoarei Aliona Gusuvati, au planificat și desfășurat evenimentul: "Alegerea
Profesiei. Educația Economică." Evenimentul a avut loc în incinta ILPT "Petru Rareș", în cadrul
lecției de Etică în afaceri. Studenții au familiarizat elevii liceului cu termenul de "educație
financiară", au prezentat teoria alegerii profesiei, miturile despre deschiderea unei afaceri și
CheckList-ul pentru viitorii antreprenori. Un interes deosebit a trezit subiectul privind alegerea
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profesiei viitoare în funcție de tipologia personalității, aptitudinile deținute și interesul pentru
conținutul muncii date. La finele evenimentului studenții au primit un feedback pozitiv de la elevi și
profesor.

16-24 decembrie 2019 – Un schimb de experiență în cadrul proiectului “Youth for
Peaceful Society”
În perioada 16-24 Decembrie, a avut loc un schimb de experiență pentru tinerii din toată
lumea. Reprezenta țării noastre a fost Gaidarji Valentina, studenta anului 3 la facultatea Business și
Administrarea Afacerilor, Specilitatea Marketing și Logistică. Tematica proiectului a fost “Youth
for Peaceful Society” și a avut loc în Lituania, Vilnius. Scopul proiectului a fost de a stimula
dezvoltarea păcii în întreaga lume și de a motiva tinerii să fie implicați în societate. De asemenea,
fiecare delegat a țării sale, a discutat despre problemele și conflictele prezente în societatea de unde
vine. Proiectul a fost asigurat de programul Erasmus+.

18 decembrie 2019 – Masa rotundă cu tema “Un consumator informat este bine
protejat”, organizată în parteneriat cu Agenţia Naţională de Protecţie a Consumatorilor.
La masa rotundă au participat profesorii din cadrul departamentului „Comerţ, Turism şi
Alimentaţie Publică” şi specialişti de la Agenţia Naţională de Protecţie a Consumatorilor. Între care
menţionăm şi şeful direcţiei Relaţii cu consumatorii şi mediul de afaceri Nicolae Olăraş

11-13 decembrie 2019 - Expoziția cu vânzare CEL MAI FRUMOS POM DE
CRĂCIUN.
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor a organizat în perioada 11-13 decembrie
2019 EXPOZIȚIA CU VÂNZARE a brazilor confecționați de studenții facultății.
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În cadrul expoziției cu vânzare au fost expuși 33 de brazi confecționați de studenții facultății
BAA. Banii adunați au fost oferiți unei familii nevoiașe.

12 decembrie 2019 – TÂRGUL IDEILOR GASTRONOMICE, Ediția a II-a
Departamentul “Comerț, turism și alimentație publică”, organizează joi 12.12.2019, 13:30, sala
201E, Restaurantul ASEM, TÂRGUL IDEILOR GASTRONOMICE, Ediția a II-a, eveniment
organizat împreună cu studenții grupelor TAP 161 și TAP 171 și profesorii departamentului amintit.
Târgul este dedicat ideilor gastronomice privind aranjarea mesei și sortimentele de preparate
specifice sărbătorilor se iarnă.

10 decembrie 2019 – O lecție practică pe teren în cadrul disciplinei “Bazele serviciilor
de agrement”
Pe 10.12.2019, studenții grupei SHT 181, au petrecut o lecție practică pe teren în cadrul
disciplinei “Bazele serviciilor de agrement”, împreună cu profesorul lor, decanul facultății BAA
Roman Livandovschi. Studenții au pregătit un ghidaj interesant și util cu prezentarea principalelor
atracții turistice din Grădina Publică “Ștefan cel Mare și Sfânt”.

05 decembrie 2019 – Un atelier de lucru pe tema “Dezvoltarea și modernizarea
educației antreprenoriale în învățământul superior”
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Studenții de la Academia de Studii Economice din Moldova au participat la un atelier de
lucru pe tema “Dezvoltarea și modernizarea educației antreprenoriale în învățământul superior”, în
cadrul căruia au fost prezentate instrumentele de suport pe care le oferă ODIMM tinerilor în
lansarea și dezvoltarea afacerilor. Evenimentul a fost organizat prin intermediul proiectului
Erasmus+ ReStart (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enchance
the modernization of higher education in Moldova) cu scopul de a oferi studenților un schimb de
practici privind educația antreprenorială, dezvoltarea competențelor și oportunitățile pentru a accede
la mediul de afaceri.

05 decembrie 2019 – Un atelier de lucru cu genericul ”Modernizarea programului de
master ADMINISTRAREA AFACERILOR prin consolidarea abilităților antreprenoriale și
digitale”
Departamentul Management a organizat un atelier de lucru cu genericul ”Modernizarea
programului de master ADMINISTRAREA AFACERILOR prin consolidarea abilităților
antreprenoriale și digitale”. Evenimentul s-a desfășurat în data de 5 decembrie 2019, cu participarea
cadrelor didactice din cadrul departamentului, absolvenții programului de masterat, întreprinzători
și angajatori (Eugeniu Litvin, Alexandru Panfilii, Vlad Șuleanschi, Alexandru Negruța), precum și
partenerii proiectului ReSTART (Tomáš Štofa -Universitatea TUKE, Slovenia și Lucia Mira
Agenția Universitară de Francofonie, România).
Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Erasmus + ”ReSTART - Reinforce
entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher
education in Moldova”.
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05 decembrie 2019 – O întâlnire a studenților facultății BAA cu reprezentanții
mediului de afaceri și a instituțiilor de stat
În data de 5 decembrie 2019 a fost organizată o întâlnire a studenților facultății BAA cu
reprezentanții mediului de afaceri și a instituțiilor de stat, care au scopul de a susține
antreprenoriatul din Republica Moldova. Astfel, dl Alexandru Ciobanu (Organizația pentru
Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)) a prezentat oportunitățile de
lansare și dezvoltare a afacerilor pentru tineri în Republica Moldova, iar Rodica Mustață-Staci
(Fiscserinform) a vorbit despre importanța competențelor antreprenoriale într-o carieră de succes.
Un interes deosebit a provocat discursul dlui Vlad Șuleanschi (co-fondator Smokehouse), care a
descris particularitățile activității antreprenoriale.

03 decembrie 2019 – O ședință a cercului ştiinţific "Academia Start-up"
03.12.2019, în cadrul cercului ştiinţific "Academia Start-up", organizat de Departamentul
Management al facultății BAA a avut loc întâlnirea co-fondatoarelor brandurilor autohtone Mie Dor
şi Primul Sens - Ecaterina Papanaga şi Tatiana Marandiuc cu studenții grupei BA 175, împreună cu
dr., conf. Irina Dorogaia. În cadrul întâlnirii studenţii au fost familiarizaţi cu istoriile de succes,
riscurile şi oportunităţile fondării întreprinderilor în Republica Moldova.

29 noiembrie 2019 – O vizită de studiu la compania Angro Global Market
Studenții grupelor MKL 172 și BA 184, însoțiți de profesorii Ecaterina Șișcan și Tatiana
Gaugaș, au efectuat o vizită de studiu la compania Angro Global Market. Vizita a avut drept scop
familiarizarea studenților cu procesele și modul de organizare a activității logistice și de marketing
în cadrul companiei.
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28 noiembrie 2019 – O lecţie practică la Laboratorul de expertiză a Biroului Vamal și o
vizită de lucru la magazinul Kaufland
Îmbinarea eficientă a diviselor tipuri de lecții dezvoltă la studenți, într-o măsură mai mare,
însuşirile proprii ale gândirii: mobilitatea, flexibilitatea, capacitatea de analiză şi sinteză,
originalitatea gândirii, spiritul de observaţie etc..Ținând cont de cele menționate pe data de
28.11.2019 profesorii de la Facultatea Business și Administrarea Afacerilor, Departamentul
Comerț, Turism și Alimentație Publică împreună cu studenții din grupele: Mer - 191 și Tap - 171,
Tap -181 au petrecut o lecție practică la Laboratorul de expertiză a Biroului Vamal și o vizită de
lucru la magazinul Kaufland de pe bl. Decebal.

27 noiembrie 2019 – O vizită de studiu la Vinăria CRICOVA
În data de 27.11.2019, studenții grupei MKL 173, împreună cu profesorul lor Diana
Vornovițchi, au întreprins o vizită de studiu la Vinăria CRICOVA. Studenții au avut ocazia să
cunoască lumea subterană a vinului și să afle detalii despre organizarea afacerii în această entitate
exonomică.
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25 noiembrie 2019 – O ședință a cercului ştiinţific Marketer
"Experiența creării unui magazin eco", Speaker-Lilu Ojovan. Pe 25.11.2019, departamentul
"Marketing și Logistică", Cercul Științifico-Studențesc Marketer a organizat un eveniment cu
scopul sensibilizării și educării populației în vederea ocrotirii mediului înconjurător.

21 noiembrie 2019 – O masă rotundă "Sisteme de management în alimentație publică
și comerț''
În contextul campaniei de informare lansată de către ISM pentru studenți, am fost invitați de
a participa cu o prezentare privind standardele și beneficiile acestora în cadrul mesei rotunde
"Sisteme de management în alimentație publică și comerț'', organizată de departamentul Comerț,
turism și alimentație publică.

20 noiembrie 2019 – O excursie în Digital Park
Studenții grupelor BA 172, 173, EG 171 și FB 171, 172, alături de cadrele didactice
Călugăreanu Irina și Cernavca Olesea, au avut parte de o excursie în Digital Park. Studenții au avut
ocazia de a face cunoștință cu proiectul central de întâlnire a companiilor ce activează în industria
IT. La fel, au făcut excursie în blocul A și B, conceput și construit în prima etapă de dezvoltare.

92

19 noiembrie 2019 – O vizită de studiu în cadrul Agenției de Turism PANDA TUR
Pe data de 19.11.2019, studenții specialității TURISM au făcut o vizită de studiu în cadrul
Agenției de Turism PANDA TUR împreuna cu decanul facultății Roman Livandovschi și șefa
departamentului Comerț, turism și alimentatie publică dr. hab., Prof. Elena Turcov. Studenții au
avut ocazia să se familiarizeze cum funcționează o agenție de turism. De asemenea, au fost
discutate cu dl Ion CURMEI, directorul Panda Tur, posibilitățile de a petrece practica de producție,
de licență și de masterat în cadrul agenției, precum și angajarea ulterioară în câmpul muncii.

19 noiembrie 2019 – Oportunități de practică în turism
19.11.2019, Studenții specialităților cu predare în limba engleză SHT (Servicii hoteliere,
turism și alimetatie publică) și BA (Business și administrare) au avut o întrunire cu doamna Alisa
Nazarenko din Grecia (insula Rodos) care reprezintă firma turistică Algoos în vederea petrecerii
practicii în turism în Grecia pe timp de vară pentru studenții interesați.

15 noiembrie 2019 - ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE în discursuri și produse curriculare
Studenții facultății Business și Administrarea Afacerilor, din anul întâi, grupele Mkl -191,
Mkl -192, Merc -191, ghidați de conf. univ., dr., Lucia Cepraga, și-au dezvoltat abilitățile oratorice,
prezentând diverse produse curriculare: lapbook, poster, colaj, peliculă de cinema, organizatori
grafici etc.
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14 noiembrie 2019 - Vizită a studenţilor la Intreprinderea viti vinicola Basavin
Vizita de studiu a fost efectuată de grupa TAP 161 și organizată de profesorii Valentina
Calmâș și Olga Tabunscic.

11 noiembrie 2019 – O vizită de studiu la Efes Vitanta Moldova Brewery
Pe data de 11 noiembrie 2019 studenții grupelor BA au efectuat o vizită de studiu la
compania Efes Vitanta Moldova Brewery. Vizita a avut drept scop familiarizarea studenților cu
organizarea procesului de producție și modalitatea de realizare a controlului calității, precum și
îmbunătățirea sistemului de management al calității.
05 noiembrie 2019 – Arta discursului public
Pe data de 05.11.2019, studenții Facultății Business și Administrarea Afacerilor, specialității
Business și Administrarea au avut o întâlnire cu Amir Roitman, fondatorul Clubului Tinerilor
Business-mani (KMБ Клуб Молодых Бизнесменов) cu genericul "Искусство публичного
выступления"

31 octombrie 2019 – O vizită de studiu la McDonalds
Lecție de MARKETING în McDonald'sStudenții ASEM au avut ocazia de a identifica și
observa cum lucrează strategiile de marketing într-o entitate notorie ca McDonald's, cum își satisfac
clienții și ce noutăți au adus pe piața republicii.
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31 octombrie 2019 – O vizită de studiu la Showroom-ul Jaguar Land Rover, DAAC
Autosport
O lecţie de Marketing în Showroom-ul Jaguar Land Rover, DAAC Autosport, grație
colaborării companiei cu departamentul Marketing și logistică, ASEM.

29 octombrie 2019 – Promovarea ofertei turistice naționale
Studenţii de la programul de studii SERVICII HOTELIERE, TURISM ȘI AGREMENT
(SHT) din ASEM urmează să fie implicați în acţiuni de promovare a ofertei turistice naţionale în
cadrul turismului vinicol. În acest sens, pe data de 29.10.2019, a avut loc întîlnirea studenţilor de la
specialitatea SHT cu şefa serviciului Resurse Umane, Doamna Silvia TANAS de la Combinatul de
vinuri Mileştii Mici. Au avut loc discuţii constructive despre organizarea practicii de Licenţă şi de
Master la această întreprindere dar şi cu referinţă la oportunitatea de angajare a absolvenţilor
facultății BAA, pregătiți de cadrele didactice ale departamentul Comerț, Turism și Alinentație
Publică.

30 octombrie 2019 – O lecție practică în cadrul Cercului științific studențesc Marketer
Pe data de 30.09.2019, în cadrul Cercului științific studențesc Marketer, a avut loc o lecție
practică pentru o comunicare eficientă în marketing cu marketerul Olfa Țăpordei.
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09 octombrie 2019 – O vizită de documentare la în cadrul companiei Comsales Grup
S.R.L
În data de 09 octombrie 2019 departamentul Marketing și Logistică împreună cu D. Natalia
Remeșovschi și Liliana Saharmeanu au organizat o vizita de documentare în cadrul companiei
Comsales Grup S.R.L la disciplina Logistica pentru studenții din grupele BA 172 și BA 173. Scopul
excursiei a fost prezentarea modului de desfășurare a activității logistice și a sistemului logistic în
cadrul întreprinderii industriale.

26 septembrie 2019 – O lecție cu profesorul invitat al ASE București, în cadrul unei
mobilității Erasmus+.
26 Septembrie 2019, studenții facultății noastre (specialitatea Business și administrare) au
avut fericita ocazie de a asista la o prelegere ținută de Conf. univ. dr. Carmen-Valentina
RĂDULESCU de la Academia de studii Economice din București pe tema: Implicații ale
dezvoltării durabile pentru administrarea afacerilor și pentru antreprenoriat, în cadrul Acordului de
parteneriat între ASEM și ASE București, și în cadrul unei mobilității Erasmus+.

17 septembrie 2019 – O întâlnire cu angajatorii din domeniul hotelier
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Pe data de 17.09.2019 a avut loc întâlnirea cadrelor didactice de la departamentul Comerț,
turism și alimentație publică din cadrul facultății BAA (ASEM) și a studenților din cadrul
departamentului sus numit (specialitatea licenta TSH si masterat GET) cu angajatorii din cadrul
industriei hoteliere din Republica Moldova. Este prima întâlnire cu reprezentanții hotelului
LONDON BOUTIQUE în persoana doamnei administrator al hotelului Ana Condrat și studenții
anilor 2 și 3 de la specialitatea Turism, servicii hoteliere și agrement (SHT 181 și SHT 171). Tema
zilei: Oferta locurilor de munca și condiții de angajate pentru absolvenții ciclului 1 (licență) și
ciclului 2 (masterat).

12 septembrie 2019 – O lecție publică cu 2 speakeri din SUA
12 septembrie, ora 11.20, aud. 601, bl. studenții și cadrele didactice ale facultății BAA au
participat la o lecție publică cu doi speakeri din Statele Unite ale Americii: Adam Davis - lector în
Dezvoltarea Internațională a Leadershipului și Teresa Snyder - Vicepreședintele Dezvoltării de
Afacere PACEnergies.

CONCURSURI
CONCURSUL STUDENȚESC „AZI STUDENT – MÂINE ANTREPRENOR”, 20
noiembrie 2019
Idei de afaceri pentru vârstnici sau cu implicarea lor, aceasta a fost tema finalei concursului.
Cele mai bune trei idei de afaceri au fost premiate de către partenerii concursului. Echipele
câștigătoare au obținut și premii bănești de 5000, 3500 și 2500 de lei per echipă acordate de JT
International Tranding SRL. Un premiu special pentru ideea de afaceri în domeniul IT a fost oferit
de către SC „Internet Consulting” SRL.
La ediția din anul acesta s-au înscris 16 echipe studențești, din patru universități: Academia
de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de
Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul și Universitatea de Stat din Comrat.
Evenimentul are drept scop dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale, capacităţii de a lucra în
echipă şi a creativităţii. La baza concursului stă mini-jocul antreprenorial „Întreprinzătorul de fier”.
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Concursul, ajuns la cea de a 11-a ediție, este organizat de Facultatea Business şi
Administrarea Afacerilor (BAA), Departamentul Management de la Academia de Studii Economice
din Moldova, în colaborare cu Asociașia Națională a Tinerilor Manageri (ANTiM).
Juriul a fost format din partenerii concursului, întreprinzători şi profesionişti din domeniu.
Ediția a 11-a concursului este susținută de: Centrul de Instruire și Consultanță în Afaceri –
MACIP, Organizația de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).
Concursul economic studenţesc „Azi student, mâine antreprenor” se bucură de mare
popularitate în rândul studenţilor, în perioada 2011-2019 au fost organizate 11 ediţii la care au
participat peste 900 de studenţi.

CONCURSUL INTER-UNIVERSITAR AL PLANURILOR DE AFACERI, IN
CADRUL PROIECTULUI RESTART, 10 octombrie 2019
Concursul inter-universitar al planurilor de afaceri, organizat în cadrul proiectului
ReSTART, a permis studenților masteranzi de ași demonstra abilitățile antreprenoriale și spiritul de
inițiativă. Evenimentul a avut loc pe 10 octombrie 2019, fiind găzduit cu amabilitate de către
Universitatea Agrară de Stat din Republica Moldova. La competiție au participat 15 echipe din cinci
universități din Republica Moldova: ASEM, USM, UASM, USARB și USCH, planurile de afaceri
elaborate de masteranzi fiind jurizate de profesori din universitățile partenere din România,
Bulgaria, Slovacia.
La acest concurs ASEM a fost reprezentat de către masteranzii de la programul de master
Administrarea Afacerilor: Mircea Nița, Vera-Maria Spânu, Cristina Postică și Irina Gordila. Toți
participanții au prezenta idei de afaceri viabile și inovative, iar planul de afaceri propus de Mircea
Nița și Vera-Maria Spânu a reușit să obțină, în cadrul competiției, locul doi.
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.
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BALUL BOBOCILOR – Marea Finală 2019
Al doilea an consecutiv boboceii ASEM reușesc să ocupe primul loc în cadrul concursului
inter-universitar Balul Bobocilor!
Ne mândrim enorm cu studenții facultății noastre, Tiberius Toma și Alexandrina Olteanu,
care prin talentul său și prestația excelentă am fost cei mai buni în concursul Balul BobocilorMarea Finală 2019.

CAMPANIA DE PROMOVARE ”ASEM VINE ÎN LICEUL TĂU”
Februarie – martie 2020
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 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:
- Gușuvati Aliona, lect. univ., departamentul Management;
- Dorogaia Irina, conf. univ., departamentul Management;
- Șavga Ghenadie, conf. univ., departament Management;
- Șendrea Mariana, conf. univ., departament Management;
- Gaugaș Tatiana, lect. univ., departamentul Marketing și logistică;
- Railean Elena, lect. univ., departamentul Marketing și logistică;
- Calmâș Valentina, conf. univ., departamentul Comerț, Turism și Alimentație
publică;
- Fedorciucova Svetlana, conf. univ., departamentul Comerț, Turism și Alimentație
publică;
- Șpac Ghenadie, conf. univ., departamentul Comerț, Turism și Alimentație publică.
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Cadrele didactice au participat activ la acțiunea de promovare a ASEM-ului, organizată
tradițional difuzând diverse materiale promoționale şi în ziarul ASEM ,,Curierul economic”.
De asemenea, în campania de promovare ”ASEM vine în liceul tău” au fost implicați și
studenții facultății:
- Toma Tiberius, BA 191,
- Fîrnachi Dumitrița, TAP 181
- Badan Cătălina, BA 193,
- Frunza Gabriel,TAP 181
- Melnic Luciana, BA 181,
- Secara Ana, SHT 181
- Găină Daniela, BA 184
- Secara Ionela,SHT 181
- Caimacan Anghelina, BA 175
- Bulgaru Valeria, SHT 181,
- Gaidarji Valentina, MKL 172,
- Antonciuc Ana, SHT 181,
- Gâlcă Cătălin, MKL 172,
- Praporșcic Alina, SHT 181.
- Frunza Gabriel,TAP 181
În data de 21 Februarie 2020 echipa ASEM s-a deplasat în orașul Ungheni pentru a promova
oferta educațională în rândul absolvenților de la 6 licee. In echipa ASEM a participat profesorul
departamentului – Fedorciucova Svetlana.
Liceenii au fost interesați, deschiși și nerăbdători de a-și continua studiile după finalizarea
liceului.

STUDENȚI IMPLICAȚI ÎN ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT
Studenții facultății se implică activ în activități le de voluntariat, fiind membri ai diverselor
organizații neguvernamentale:
POSTICA Andrei, gr. MKL 172, Amnesty International Moldova;
HÎRBU Ana, gr. BA 184, Young European Ambassador;
CONOP Vladislva, gr. BA 185, promovarea învățămîntului online pe timp de COVID-19
în Colegiul de Informatică și Drept din Tiraspol;
STEPAN Sergiu, gr. MKL 182, voluntar la evenimentul „Cariere în online” organizat
pentru @Career HUB Moldova;
BOBOC Gabriela, gr. TAP 161, Certificat de Voluntariat pentru participare activă în cadrul
Festivalului Tradițiilor Naționale ,,Duminica Mare";
CAMINSCHI Olga, gr. BA 185, voluntar de evenimente AGEPI;
CĂRUCERIU Alina, gr. BA 173: YEPIMOLDOVA Start UP ambasador, carnet de
voluntar: 170614;
GAIDARJI Valentina, gr. MKL 172: Organizația AIESEC - promovarea leadership,
Carnet de voluntariat;
VARLAN Mihaela, gr. BA 173: „AIESEC” promovarea leadership.
APRECIEREA MERITELOR STUDENŢILOR
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Este apreciabil faptul că rezultatele academice înalte și activismul studenților facultății au
fost apreciate atât la nivel de ASEM, cât și la diverse concursuri naționale. Astfel pe parcursul
anului universitar studenții FBAA au beneficiat de burse de studii și burse sociale, precum și de
burse de merit: Bursa Guvernului, Concursul ”Cel mai bun student ASEM 2019” etc.
BURSE DE MERIT
BURSA GUVERNULUI
În scopul susținerii performanțelor academice ale tinerilor, implicării acestora în
soluționarea problemelor social-economice ale statului, anul Guvernul Republicii Moldova acordată
studenților ciclului I și II, care își realizează studiile prin învățământ cu fervență – burse de merit în
valoare de 1.355 de lei/lună. În anul universitar 2019-2020, printre studenții ASEM cre au primit
Bursa Guvernului se regăsește și studentă FBAA:
HÎRBU ANA - gr. BA 184.
Consiliul FACULTĂȚII BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR la ședința din
18 iunie 2020 (procesului-verbal nr. 6) a înaintat Senatului ASEM candidatura studentei Facultății
BAA, gr. BA 184 – Ana Hîrbu pentru acordarea BURSEI GUVERNULUI.
Studenta Ana Hîrbu manifestă o aspiraţie continuă spre autoperfecţionare şi oferă la lecţii
răspunsuri interesante, dând dovadă de un original stil de gândire. De asemenea, studenta se implică
activ în diverse activităţi extracurriculare realizate în cadrul ASEM și în afara acestuia, fiind
participantă la 20 de conferințe, seminare simpozioane, autoare a trei publicații, participantă în mai
multe proiecte, conferințe, seminare și webinare națioale și internaționale, cum ar fi: Webinar:
România - un vecin și partener de încredere pentru Republica Moldova", ASEM, în cadrul
proiectului ENACTED, 8 Mai 2020; Training course for the Young European Ambassadors: The
Threat of Disinformation, 23 -24.04.2020; Idea Garage Empowering Youth Winter 2020, February
15, 2020, Hosted by Garage48 Estonia; Promoting Social-Economic Values in the Context of
European Integration, December 12-13, USEM, Chișinău; International Scientific Conference
"Neuromarketing: New Approaches in Understanding Consumer Behavior", November 21-22,
2019, ASEM, Chișinău; EU Talks Conference, September 19, 2019, Chișinău; Conference –
Meeting with Christian Danielsson, Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations,
September 16, 2019, Radisson Blu Hotel, Chișinău; National Conference „Collaborate – Exchange Inspire”, iEARN Moldova, Chişinău, 24 martie 2018 etc.
Ana Hîrbu a participat cu două publicații la edițiile din 2019 și 2020 a Simpozionul Științific
Internațional al Tinerilor Cercetători din ASEM și altele (training-uri, lecții, workshopuri, seminare
practico-științifice, cursuri, concursuri, webinare etc.). De asemenea, studenta Ana Hârbu este
membră a Organizației Young European Ambassador.
BURSA DE MERIT
Consiliul FACULTĂȚII BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR la ședința din
25 iunie 2020 (procesului-verbal nr. 7) a înaintat Senatului ASEM candidatura studentei Facultății
BAA, gr. BA 185 – Vladislava Conop pentru acordarea BURSEI DE MERIT (rezervă):
CONOP VLADISLA - gr. BA 185
Vladislava Conop a dat dovadă pe parcursul ultimilor doi ani de interes continuu pentru
activitățile didactice și extracurriculare, implicându-se activ în viața universitară. Studenta a
participat la trei conferințe și simpozioane științifice studențești.
Vladislava Conop a participat cu două publicații la edițiile din 2019 și 2020 a Simpozionul
Științific Internațional al Tinerilor Cercetători din ASEM și are o publicație la Concursul
internațional al lucrărilor științifice studențești, ediția a II-a, în cadrul Universității de Stat din
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Comrat. Studenta Vladislava Conop este comunicativă, deschisă, sociabilă și mereu dispusă să
accepte noi provocări.
CONCURS ”CEL MAI BUN STUDENT ASEM – 2019”
ASEM anual desemnează câștigătorii concursului ”Cel mai bun student al ASEM”. În cadrul
ediției a XVI-a pentru titlu, pentru titlu, în top 10 au concurat 58 de tineri, iar la evaluarea dosarelor
s-a ţinut cont de media academică, activităţile extracurriculare, publicațiile știinţifice, precum și
participarea fiecărui student în diverse activităţi de promovare a imaginii ASEM.
De premiul special s-a bucurat studenta FBAA: Hîrbu Ana, grupa BA 184.
BURSE DE STUDII
 I semestru – 163 studenți
 II semestru – 164 studenți
BURSA SOCIALĂ
Studenții înmatriculați la locurile cu finanţare bugetară, precum şi în bază de contract cu
achitarea taxei, care provin din familii socialmente vulnerabile şi care nu au obținut bursa de studii,
pot beneficia, la cerere de Bursa socială.
În anul universitar 2019-2020 au beneficiat în I semestru – 16 studenți și în semestru II – 16
studenți.
DIPLOME DE ABSOLVENT DE ONOARE AL ASEM
Tradițional, la finele anului de universitar, Consiliul Facultății Business și Administrarea
Afacerilor a înaintat Senatului ASEM un demers privind acordarea celor mai buni absolvenți ai
facultății (cu performanțe relevante în activitatea academică, științifică și extracurriculară) a
Diplomei de Absolvent de Onoare al ASEM și a Diplomei de Excelență ASEM.
Deținătorii Diplomei de ABSOLVENT DE ONOARE al ASEM, Promoția 2020, sunt:
CAMINSCHI Olga, BA 175;
DANILOV Maxim, BA 172;
POSTICA Andrei, MKL 172.
Deținătorii Diplomei de Absolvent de onoare al ASEM vor fi înmatriculați la locurile cu
finanțare bugetară în afara concursului în cazul solicitării unui program de masterat, care provine
din domeniul de formare profesională/specialitatea la care și-a făcut studiile la ciclul I, Licență.
DIPLOMA DE EXCELENȚĂ ASEM este acordată absolvenților care dețin cea mai înaltă
medie generală de licență la specialitate.
Tabelul 22. Lista studenților desemnați pentru Diploma de excelență ASEM – 2020
Specialitatea

Numele prenumele

Grupa

Business și Administrare
Marketing și logistică
Servicii Hoteliere, Turism și
Agrement
Tehnologia și Managementul
Alimentației Publice
Comerț și merceologie

CAMINSCHI Olga
POSTICA Andrei
BOTNARI Mihaela

BA 175
MKL 172
SHT 171

Media
generală de
licență
9,86
9,58
9,09

BOBOC Gabriela

TAP 161

9,25

GARABAJIU Cristina

MERC 161 FR

8,83

Facultatea RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE
 Vizite de studii
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1. 9 octombrie 2019 – vizita la Parlamentul Republicii Moldova. Studenții Facultății de
Relații Economice Internaționale au avut ocazia de a vizita Parlamentul Republicii Moldova și
de a face cunoștință cu numeroasele evenimente din istoria politică a Republicii Moldova.
Fiecare student în parte, a avut ocazia
de a vizualiza în realitate încăperile cu
importanță deosebită din incinta
Parlamentului. Mai mult decît atît,
excursia a fost însoțită și de un scurt
filmuleț descriptiv care a relatat
evenimentele politice începind de la
Declararea Independenței pînă în
prezent. Studenții au avut oportunitatea
de a se afla în sala de convorbiri
internaționale. Acolo au loc de obicei
întrunirile dintre oficialii țării noastre și
reprezentanții
din
alte
state.
De asemenea, studenții au testat poziția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova luînd loc
pe scaunele fractiunilor parlamentare din Parlament.
2. Vizita de Studiu la Banca Națională a Moldovei, 6 noiembrie 2019
In data de 6 noiembrie 2019, Grupa EMREI 171 împreună cu doamna pro-decan Marina
POPA, au participat la ziua ușilor deschise, activitate organizata de Banca Națională a
Moldovei cu genericul:"Dă sens
banilor". În cadrul evenimentului,
studenții au avut posibilitate să se
familiarizeze cu "Raportul asupra
inflației, nr.4, 2019, Consolidarea
sistemului bancar", prezentat de
Guvernatorul BNM, Octavian Armasu.
Totodată, au efectuat o excursie prin
muzeul BNM, care include exponate
excepționale, de colecție. Au asistat la
o prezentare practică la procesul de
identificare a bancnotelor false, iar
finalul evenimentului a culminat cu o
vizită de informare și documentare la o
filială a unei bănci comerciale din oraș. Astfel de activități valorifică la maxim binomul mediul
academic cu cel public sau privat.


Lecții publice

3.

Lecția publică “The effects of globalization on international trade and economic
development” cu Peter Frank, Decan,professor, Wingat University, North Carolina, USA,
25 Septembrie 2019 (https://www.facebook.com/events/471135453438319/)
103

4. Lectia publică Digital Governance and e-Transformation, 7 noiembrie 2019, 602F
In data de 7 noiembrie 2019, studenții din REI au avut ocazia să afle o mulțime de informații și
detalii despre acest subiect într-o prelegere publică susținută de Victor Guzun (professor la
TalTeck University of Estonia, fost Ambasador al Moldovei în Estonia) și Kevin Tammearu
(Head of Business Development for UXP in the Department of Data Exchange Technologies at
Cybernetica)
Subiectul guvernării digitale sa bazat
pe exemplul Estoniei. Așadar,
împreună intrăm în e-Estonia, cea mai
tare societate digitală care are cel mai
mare rating dintre țările europene la
acest capitol. Procesul de digitalizare
în Estonia a durat ani de zile, dar
progresele se văd în prezent. În acest
fel, 99% din serviciile din această țară
sunt online și fiecare rezident din
Estonia are un ID electronic. Mai mult, este nevoie de câteva ore pentru a începe o companie în
Estonia, astfel încât în acest moment Estonia are cel mai mare număr de startup-uri,
aproximativ 600. În plus, guvernanța digitală sa extins pe sistemul de sănătate. Astăzi, în
Estonia funcționează date digitale despre sănătate, rețete digitale și e-Ambulanță. Competența
digitală pentru toți studenții este oferită în educație și un vot online este, de asemenea,
disponibil. Mai mult, în timpul acestei prelegeri am aflat că Estonia este casa pentru Centrul
NATO pentru Securitate Cibernetică și pentru Agenția IT din UE. La finalul prelegerii,
studenții și-au adresat întrebările legate de acest subiect.
5.

Lectie publică cu profesorul de la Universitatea de studii economice din Cracow (Polonia),
PhD Piotr STANEK cu tema: ''Monetary Integration in Europe: perspective of the new
Member States”. 5 septembrie 2019
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6. Lectie publică cu PhD Remigiusz GAWLIK, Cracow University of Economics (Polonia) cu
tema"Foreign Direct Investment, possible solutions for Moldova.", 6 septembrie 2019
7. Lecția publică cu genericul "Oportunitățile si avantajele DCFTA", susținută de Alexandra
Popa, reprezentantul EBA, 10 decembrie 2019.
In data de 10 decembrie 2019, studenții
facultății REI, anul II / III, au asistat la
lecția
publică
cu
genericul
"Oportunitățile si avantajele DCFTA",
susținută
de
Alexandra
Popa,
reprezentantul EBA. Studenții s-au
familiarizat cu procedurile de export pe
piața UE, avantajele și oportunităților
pe care le creaza Acordul de Asociere în creșterea economică a RM.
Totodată, s-a analizat modalitatea concretă de abordare a piețelor europene prin prisma
"Ghidului pentru export UE", astfel studenții au învățat cum să-și deschidă propria afacere în
acest
domeniu.
Studenții au manifestat un interes viu la acest subiect, fiind foarte activi prin amploarea
întrebărilor adresate invitatei.
8. Lecție publică pe tema ”Ciclul economic în perioada de post - criza: de la economia
mondială la economia națională” cu Andrei Radulescu, cercetător la Academia Romană și expert în
cadrul Banca Transilvania, 5 decembrie 2019

9. Lectie Publica cu reprezentantul FMI in Republica Moldova, 13 decembrie 2019
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Studenții facultății de Relații Economice Internaționale au participat la o lecție publică cu
reprezentantul oficial al FMI în Moldova, Volodymyr Tulin.
Invitatul a vorbit studenților despre activitățile principale ale Fondului Monetar Internațional,
relațiile cu Republica Moldova și oportunități pentru absolvenții.

10. Lecție publică - Prezentarea raportului HDR2019. 20 februarie 2020
Studentele facultății Relații Economice
Internaționale(REI) a ASEM, grupa EMREI 191, Lapteacru Valeria, Glavațchi Felicia,
Cîrnaț Maria și Victoria Bîrgău au avut ocazia
sa participe la evenimentul de prezentare a
"Raportului de dezvoltare umană 2019"
organizat de UNPD Moldova în cadrul Zilei
Mondiale a Justiției Sociale.

11. Lecția publică online “5 ani de implementare a Acordului de Asociere cu UE”, 16 aprilie
2020. Speakeri invitati: Stanislav Ghiletchi, IPRE și Dumitru Pintea, Expert-Grup

(https://www.facebook.com/watch/?v=244720300004820)
12. Lecție publică online la ASEM cu Excelența Sa Daniel Ionita, Ambasador extraordinar și
plenipotențiar al României în Republica Moldova, 8 Mai 2020
In cadrul acestui eveniment online, s-a discutat despre rolul României în vecinătatea Europeană și
suportul acordat de Romania Republicii Moldova. Pe parcursul webinarului, cei 66 de participanți
au avut șansa să acorde diverse întrebări Excelenței Sale, la care Dl Ambasador a răspuns cu lux de
amănunte.
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Acest eveniment a fost
organizat pentru a celebra Ziua
Europei și a Vecinătății
Europene în cadrul proiectului
"ENACTED - EU and its
neighbourhood. JM Network
for enhancing EU actorness in
the eastern borderlands" (cofinanțat
de
programul
Erasmus+
al
Uniunii
Europene 🇪🇺), coordonat de
Universitatea Alexandru Ioan
Cuza Iasi, Romania, în care
ASEM este instituție partenere
 Workshopuri, mese rotunde, alte activități
Campania națională de comunicare „Împreună mai puternici: creăm noi oportunităţi pentru
tineri!” 19 septembrie 2019.
Evenimentul “EU Talks: Oportunități de dezvoltare pentru tineri, finanțate de UE” a fost organizat
de către Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Ministerul Educației Culturii și
Cercetării în parteneriat cu ASEM, în mod special Euroclub ASEM, cerc studențesc care activează
în cadrul facultății REI condus de dr. Marina Popa și Centrul de informare al Uniunii Europene,
coordonat de doamna dr.Silvia Ghinculov, directorul Bibliotecii științifice ASEM. Subiectele
abordate în cadrul discuțiilor au fost: Istorii de succes și povestirile beneficiarilor / absolvenţii
proiectelor pentru tineri, finanţate de Uniunea Europeană și prezentarea tinerilor ambasadori
europeni. Despre oportunitățile pe care le oferă UE a vorbit și doamna Decan REI, dr. Rodica
Crudu.
În mod particular s-a referit la proiectele științifice a programului Jean Monnet de care a
beneficiat și în care a fost implicată plenar în ultimii ani. Totodată, publicul țintă a participat la
expoziția proiectelor pentru studenţi, finanțate de UE și s-au familiarizat cu tot ce oferă UE la
Punctul de Informare EUIC.

Masă rotundă cu genericul ,,Limbile - comoara Europei”, dedicată Zilei Europene a Limbilor,
26 septembrie 2019.
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Secțiunea Limba franceză din cadrul departamentului Limbi Moderne, în colaborare cu Centrul de
Informare a Uniunii Europene, aflat în incinta sălii de lectură « Paul Bran » - Colecţia de carte
în limbi străine, BȘ ASEM, a organizat masă rotundă cu genericul ,,Limbile - comoara Europei”,
dedicată Zilei Europene a Limbilor. Evenimentul a fost organizat de dna Djulieta Rusu, conf. univ.,
dr., împreună cu studenții francofoni din grupele FB 192 şi Con 192. Scopul activității a fost
promovarea diversității lingvistice și culturale a Europei, dezvoltarea competențelor de
comunicare/vorbire/participare la conversație, producere/exprimare atât orală, cât și scrisă,
înțelegerea materialelor audio-video și a subiectelor puse în discuție, încurajarea învățării limbilor
pe durata vieții. Pe parcursul mesei rotunde, discuțiile s-au axat pe multilingvism, subiectele
abordate au fost interesante, actuale, fiind condimentate cu diverse activități cognitive și culturaldistractive. Cu acest prilej, a fost organizată o expoziţie de carte din colecţia BŞ ASEM: manuale,
ghiduri de conversaţie, metode de studiere a diverselor limbi europene (pentru începători, nivel
mediu, intermediar şi avansat). Evenimentul a culminat cu un recital de cântec în limba franceză –
studenta Mihaela Golburean (FB 192) a încântat publicul cu frumoasa melodie ,,Mon mec à
moi” de Patricia Kaas, și în limba română - ,,În limba ta”, de Ion și Doina Aldea-Teodorovici,
interpretat de Virginia Nichifor (FB 192). La fel studentii au provocat spectatorii să participe la
jocul interactiv-cognitiv ,,Drapelul UE”, elaborat într-o manieră creativă, care a trezit spiritul de
competiție printre cei prezenți. De- asemenea a fost propus In atenția studenților francofoni un
rebus creat de echipa grupei FB 192, care a necesitat cunoștințe din domeniul lingvistic, (fiind,
totuși, rezolvat cu succes de public

Workshop “How to succeed yout dreams”
cu Senan Ayiev director NARINGI, 25
Octombrie 2019, eveniment orgaizat in
cadrul American Center of ASEM.
In cadrul acestui eveniment, antreprenorul a
vorbit despre experinta sa de a lansa si
organiza afacerea sa. De asemenea, speakerul a
mentionat despre greselile comise, provocarile
intampinate, dar si realizarile atinse.

(https://www.facebook.com/events/1324940401001957/)

Lecție de informare privind oportunitățile de angajare oferite de agenții economici pentru
studenșii REI. Octombrie 2019
Departamentul Business Internațional a
vorbit despre oportunitățile oferite de
organizat o întâlnire cu reprezentanții
companie pentru practica de producție și
companiei Veo Worldwide Services ce le-au
licență de asemenea și despre ofertele de job108

uri atractive pentru studenții facultății Relații
Economice Internaționale.

Ziua internaționala a Studentului în Stil REI „Studentul - făuritorul prezentului, pilonul
viitoruluiˮ., 21 noiembrie 2019
Evenimentul a fost deschis de Doamna Decan, Rodica Crudu, care la rîndul său a prezentat
invitații speciali care au participat la sărbătoarea
studenților REI. Invitați speciali au fost domnul
Dragoș Condrea, Director de Marketing al
Companiei CASA CURATĂ și ex-studentul REI,
Adrian Băluțel, Secretar de Stat în cadrul
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din
RM.
Ambii invitații au împărtășit propria lor experiență
din timpul anilor de studenției, au venit cu sfaturi
utile în depășirea momentelor mai complicate din
viața de student , și i-au îndemnat pe tineri să fie activi, , creativi, perseverenți în atingerea
obiectivelor propuse. Mai mult decît atît, tinerii au prezentat mai multe filmulețe haioase, cu
tematica: Mîndru că sînt REI, care au ilustrat
activitatea lor ca studenți ai facultății
REI. La finalul evenimentului, studenții au
fost premiați cu daruri oferite de sponsorul
evenimentului și cu oportunitatea de a face o
vizită de informare și documentare la
compania Casa Curată, promovînd în
continuare tradiția de consolidare a mediului
academic cu cel privat.
Malterie du Chateau. Studenții au avut ocazia
să cunoască istoria uzinei belgiene, domeniul
de activitate, oferta de munca atrăgătoare, dar
și cerintele profilului unui candidat perfect.

Lecție publică: "Un viitor prosper în
compania Castle Malting". 20 noiembrie
2019.
Castle Malting, Malterie du Chateau din
Belgia. Una din cele mai vechi companii de
producere a malțului a prezentat studenților
REI oportunitățile și oferta lor pentru stagii de
practica și job-uri. În calitate de invitat l-am
avut pe dnul Vadim Pasnicenco, manager de
proiect și Gheorghe Vulpe, absolvent REI
2018, care în prezent este angajat al firmei
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Masă rotunda “Consolidarea relațiilor de colaborare între REI și mediul de afaceri”, 13
decembrie 2019
Reprezențanți ai mediului de afaceri, cadre
didactice și studenți ASEM, și-au dat întâlnire,
astăzi, în cadrul unei mese rotunde organizate de
către Departamentul Business Internațional,
Facultatea REI, ASEM.
Scopul evenimentului este de a identifica formulele
de colaborare, în special, între Departamentul
Business Internațional și entitățile naționale și
internaționale, de a crește gradul de angajabilitate
al absolvenţilor REI, dar și de a depista problemele pe care le întâmpină absolvenţii ASEM, la
momentul angajării.
Social Media Marketing Workshop, 27 februarie 2020, American Center ASEM
Despre aspectele ce țin de obținerea unei
prezențe eficiente pe rețelele de socializare, au
aflat astăzi, 27 februarie, studenții de la #REI, în
cadrul workshop-ului "Social Media Marketing
– promovarea evoluționează".
Trainerul Iuliana Cebotar, social media
marketing manager, le-a vorbit participanților
despre principalele aspecte din Social Media,
printre care: care este obiectivul canalului, ce
ton este adoptat in comunicare, limbajul utilizat,
cum abordezi reputația online a brandului, etc.
Totodată, trainerul venit cu sfaturi și idei noi despre cum sa folosești rețelele sociale în favoarea ta,
dar și cum să devii master în campaniile PPC (Pay-Per-Click) din Social Media.
Workshopul online “Tips and Trick for the Interview”, 11 Iunie 2020, organizat prin
intermediul platformei Zoom si diseminat life pe pagina de Facebook
(https://www.facebook.com/watch/?v=579490309432201 )
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In cadrul workshopului, participanții au avut ocazia de a
descoperi lucruri esențiale despre interviuri și ce s e pot aștepta
de la ele! De asemenea, studenții a beneficiat de un set de
sfaturi și trucuri care să-i ajute să se adapteze cu ușurință la un
nou loc de muncă.
Folosind exerciții și exemple practice, atelierul a fost o
experiență de învățare veselă despre ceea ce este practica
standard pentru o bună experiență de interviu și cele mai
frecvente greșeli găsite de către recrutori. Traineri: Rebeca
Toader (Recruitment Lead, Stefanini) & Cristina Doloscan (Recruiter, Stefanini)

Atelier educațional “How Americans celebrate Thanksgiving Day”, with Professor Joseph
Ellis, Wingate University, North Carolina, USA, 28 Noiembrie 2019
Ziua recunoștinței, această sărbătoare se
celebrează în a 4 zi de joi a lunii Noiembrie în
Statele Unite ale Americii și reprezintă
exprimarea gratitudinii și mulțumirii în special
față de Dumnezeu! Astfel, in data de 28
noiembrie 2019, studenții facultății împreună cu
Prof. Joseph M. Ellis de la Universitatea
Wingate care predă un curs la facultatea REI,
au decis să organizeze aceasta sărbătoare,
transformând atmosfera de la facultate în una
adevărat Americană
Activitatea culturală organizată cu ocazia St Valentinețs Day, 15 Februarie 2020.
Vizionarea unui film și discuții de
reflecție asupra acestuia.

Masă rotundă"Biblioteci vii antreprenoriale", eveniment organizat de către departamentul
Business Internațional în colaborare cu Biblioteca Științifică a ASEM. (Despre
antreprenoriat, dorința de a face ce-ți place și ”probleme” pe care am decis să le numim
provocări), 4 martie 2020.
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Studenții de la programului EMREI au avut ocazia să asculte din prima sursă despre cum se
lanseazăo afacere, ce riscuri implică, provocări, cifre de afaceri, amintiri din copilărie și cărți
preferate. La eveniment au participat absolvenți ASEM, antreprenori, speakerii: Viorica Cerbușca,
director Artcor, fondator YEP Moldova; Igor Fortuna, Biscottini; Olesea Solpan Fortuna, președinta
GEN Modova și Ion Bargan, Fondator Bestseller.

Cercul științific a tinerilor cercetatori. Departamentul Business Internațional a organizat
cercul științific a tinerilor cercetători care a avut ca scop pregătirea studenților pentru Simpozionul
tinerilor cercetători analizându-se metodele de cercetare. La eveniment au participant studenți ai
programului EMREI și a altor programme, 10 martie 2020
Simpozionul Tinerilor Cercetători. Departamentul Business Internațional din cadrul
Facultății Relații Economice Internaționale a organizat Simpozionul tinerilor cercetători în cadrul
au participat studenți de la diferite programe ale ASEM-ului inclusiv și de la UTM. S-au abordat
diferite teme de o importanță actuală, 25 iunie 2020

În afară de activitățile enumerate au mai fost o multitudine de evenimente organizate pentru
studenții programului EMREI și pentru studenții programelor de la masterat Tranzacții
Internaționale și Diplomație Economică și de asemenea Comerț Exterior și Activitate Vamală.
 Dezbateri
In data de 22 Octombrie 2019, în cadrul Centrului Americal al ASEM au fost organizate dezbateri
studențești pe tema "Capitalism fără concurență: forța ascunsă a inegalităților economice". O
experiență de neutat pentru noii membri a echipei de dezbateri. Pasiunea față de analiza și discuțiile
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pe teme economico - politice i-au unit. Ardoare și insipație în fiecare discurs.

Dezbateri studențești internaționale ”University Debates”, Belgrad, Serbia, 26.11.2019
La data de 26 Noiembrie 2019, 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 3 studente de la Facultatea Relații
Economice Internaționale ASEM: Goginețchi
Valeria; Bludaru Daniela și Tomșa Cristina.
Dezbaterile studențești “Razboiul commercial SUA- China”, 5 martie 2020, Centrul
American al ASEM
In data de 5 martie 2020, în cadrul Centrului American al ASEM, a fost
simulare a negocierilor dintre SUA și China în vederea găsirii unui compromis
comercial" dintre aceste țări. Aceasta simulare a fost organizata si moderată de
Cojocaru, ex- reprezentant al Republicii Moldova la Organizatia Mondiala a
actualmente profesor la facultatea Relatii Economice Internationale.
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organizată o
în "razboiul
Dna Corina
Comertului,

 Concursuri
Concursul de eseuri: “Looking to the future of EU: common values, common dreams”
(martie-mai 2020)
La acest concurs au participat peste 20 de studenti si elevi din țară.
In urma evaluarii, au fost selectate 3 eseuri cu cel mai inalt punctaj si au fos expediate
pentru etapa internationala a concursului.
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Februarie - martie 2020 - Campaniei de promovare ”ASEM vine în liceul tău”. În
conformitate cu Planul de acțiuni privind promovarea imaginii ASEM în scopul recrutării
abiturienților pentru anul de studii 2020 - 2021, s-a desfășurat activitatea “ASEM vine în liceul
tau”.
Campania “ASEM vine în liceul tau” a urmărit scopul de a promova imaginea ASEM,
mediatizarea ofertei educaționale a instituției, realizările universitare în domeniul cercetării,
condițiile de trai și odihnă ale studenților ASEM. Activitatea este realizată în fiecare an, fiind un
amplu eveniment de avansare a admiterii la ASEM. În acest scop la campanie au participat
colaboratorii din cadrul ASEM, iar de la de la Facultatea REI s-au implicat cadrele didactice,
precum urmează:
- Crudu Rodica, conf.univ., Decan REI
- Dodu Gugea Larisa, conf. univ., departamentul Business Internațional
- Popa Marina, dr. conf.univ., Prodecan REI
- Hachi Mihai, conf. univ., departamentul Business Internațional
- Lobanov Natalia, dr.hab., prof.univ., departamentul Business Internațional
- Pîrlog Angela, asistent universitar, departamentul Limbi Moderne
- Rusu Julietta, conferențiar universitar, departamentul Limbi Moderne

-

In aceasta campanie, s-au implicat si următorii sudenți:
Pîrlici Magdalena, EMREI 171
Rusu Aurelia, EMREI 171
Tamașciuc Valeria, EMREI 171
Mahmadbecov Ruslan, EMREI 181
Buga Mihai, EMREI 192
Batrîncea Alexandrina, EMREI 191
Goginețchi Valeria, EMREI 191
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Facultatea FINANȚE
a)
b)
c)
d)

Activitățile extra-curriculare cu studenţii din cadrul facultăţii Finanţe au vizat:
Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
Pregătirea și participarea studenţilor la Simpozionul Tinerilor Cercetători;
Activitatea curatorilor de grupe academice;
Participarea la manifestările programate în cadrul ASEM:
 Discuţii tematice, dezbateri;
 Ieşiri la spectacole, concerte, filme, excursii, muzee;
 Întâlniri cu persoane oficiale ş.a..

Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti și pregătirea studenţilor pentru participări la
simpozioane și conferinţe știinţifice
Manifestările științifice cu studenții și activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti 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 23. Activitatea cercurilor știinţifice studenţeși în cadrul facultăţii Finanţe
Nr.
Tematica discutată
Data
Moderator
d/o
Departamentul Investiţii și Activitate bancară
1.
Transactions with securities on
25 octombrie 2019
Biloocaia Svetlana, conf. univ. dr.,
the spot market (organization of
Departamentul IAB
spot transactions on the different
types of regulated markets,
mechanism of spot transaction
performing using modern trading
platforms )
2.

Technical analysis as a set of
modern forecasting tools

15 noiembrie 2019
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Biloocaia Svetlana, conf. univ. dr.,
Departamentul IAB

employed to make an investment
decision in the stock exchange
trading
3.

Trading mechanisms of futures,
forwards and option contracts on
stock exchanges, hedging
strategies using derivative financial
instruments in modern financial
markets

06 decembrie 2019

Biloocaia Svetlana, conf. univ. dr.,
Departamentul IAB

4.

Capacitățile și oportunitățile
implementării tehnologiilor
moderne în finanțe viitorul
FinTech

17 februarie 2020

Cociug Victoria, conf. univ. dr.,
Departamentul IAB

5.

Pregătirea și selectarea temelor
pentru Simpozionul Tinerilor
Cercetători

Online - MOODLE

Cociug Victoria, conf. univ. dr.,
Departamentul IAB

6.

Prețul negativ al petrolului – un
fenomen financiar.

Online - MOODLE

Cociug Victoria, conf. univ. dr.,
Departamentul IAB

Departamentul Finanțe și asigurări
7.

Lecție publică „Asigurarea
riscurilor financiare”

15 noiembrie 2019

Alexandru Lupușor, Director,
Oficiul Teritorial Chișinău-Centru,
Moldasig

8.

Lecție publică ”Asigurarea
CASCO”

15 decembrie 2019

Alexandru Lupușor, Director,
Oficiul Teritorial Chișinău-Centru,
Moldasig

9.

Rolul Ministerului Finanţelor în
asigurarea continuităţii
parcursului profesional al
studenţilor şi absolvenţilor ASEM

08 octombrie 2019

Iuri Paşinschi, Şef Direcţia
Management Instituţional, MF

10.

Ana Apostol, Consultant principal,
Secţia Resurse Umane, MF

CNPF: misiunea și rolul autorității 26 februarie 2020
de supraveghere. Activitatea
sectoarelor pieței financiare
nebancare.

Vladimir Rusnac, șef Direcție,
Departamentul piața de capital,
CNPF
Veronica Cuhal, șef Direcție
generală dezvoltare instituțională și
relații externe, CNPF
Daniela Guzun, specialist principal,
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Departamentul asigurări, CNPF
Diana Lisnic, inspector
principal, Departamentul creditare
nebancară, CNPF
Violeta Pascal, inspector principal,
Departamentul creditare nebancară,
CNPF
La 29 noiembrie 2019, în cadrul ședinței festive a cercului studențesc - Tinerii Monetariști
(gestionat de Oleg Stratulat, prof. univ., dr., șef Departament Investiții și Activitate bancară,
Svetlana Biloocaia, conf univ., dr., Victoria Cociug, conf. univ., dr.), studenții care au obținut
rezultate notabile în domeniul monedei și creditului, le-au fost înmânate premii, monede
comemorative și diplome de excelență în cercetarea științifică a pentru anul 2019.
Premiile au fost acordate de către Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al
BNM/absolvent ASEM (promoția 1992) și rectorul ASEM, Grigore Belostecinic.
Premii pentru participarea activă și rezultatele obținute în procesul studierii domeniului
monedei și creditului au primit Anastasia Popova, Ion Varzari și Marcela Lupașcu.
De asemenea, 10 studenți au primit diplome de excelență pentru cercetarea științifică în
domeniul monedei și creditului: Daniela Streșnă, Vlada Șargarovschi, Cătălina Bivol, Ecaterina
Costandoglo, Ludmila Munteanu, Cristina Buzu, Adriana Cibric, Nicolai Bahcivanji, Alexandru
Murzac, Nicolae Tataroi.
Evenimentul a fost organizat de ASEM, la inițiativa departamentului ”Investiții și Activitate
bancară”, în colaborare cu Banca Națională a Moldovei, cu prilejul Zilei introducerii monedei
naționale, Leul moldovenesc - 29 noiembrie 1993.
Totodată, în cadrul evenimentului a avut loc expoziția: ”Itinerarul leului moldovenesc”.
https://ase.md/evenimente/gala-premiilor-2019-pentru-cercetarea-stiintifica-a-studentilor.html
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 XVIII-a a Simpozionului
științific al tinerilor cercetători, care s-a desfășurat în iunie 2020, datorită situației epidemiologice
din Republica Moldova, lucrările căruia au fost organizate online în cadrul a 2 secțiuni tematice,
formate pe profilul Departamentelor:
1. Investiții și Activitate bancară – 5 participanți cu 5 comunicări;
2. Finanţe și asigurări – 2 participanți cu 2 comunicări.
Lista totală a participanților a însumat 7 participanți și 7 comunicări (tabelul 24).
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Tabelul 24. Participarea studenților facultății Finanțe la Simpozionul științific al
tinerilor cercetători
Nume, prenume, grupa
Titlul comunicării
Coordonator științific

Nr.
d/o
1.

Obadă Corina, FB 181

2.

Madan Daniel, FB 182

3.

Popușoi Valentina, FB 181

Particularitățile de finanțare a
întreprinderilor
agricole
din
Republica Moldova
ÎMM-urile: atuuri, vulnerabilități și
căi de creștere a contribuției lor la
dezvoltarea economică a Republicii
Moldova
Dobânda negativă - fenomen nou al
investițiilor
Unități monetare în Biblie

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

Stratulat Oleg, prof.
univ., dr.
4. Obadă Corina, FB 181
Stratulat Oleg, prof.
univ., dr
5. Negoiță Ioan, FB 181
Banca – instituție financiară în Stratulat Oleg, prof.
continuă modernizare
univ., dr
6. Barbă Ana, FB 182
Portofoliul de credit
Stratulat Oleg, prof.
univ., dr
7. Murzac Alexandru, FB Investițiile în industria vinicolă
Biloocaia
Svetlana,
173
conf. univ., dr.
Conform Dispoziţiei decanului, pentru anul universitar 2019-2020, au fost numiţi în calitate
de curatori 12 cadre didactice din cadrul facultății Finanțe care și-au realizat obligațiunile în
conformitate cu un plan de activități, care au vizat următoarele.
 Organizarea ședinţelor în vederea completării, verificării Fișelor personale ale studenţilor,
contractelor de studii;
 Distribuirea contractelor de studii, carnetelor de student şi Ghidului studentului;
 Familiarizarea studenţilor cu Regulamentul privind statutul de student, cu structurile ASEM,
istoria, tradiţiile şi cultura ASEM;
 Familiarizarea studenţilor cu Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul
superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, Regulamentul privind
promovarea anului de studiu în ASEM, Procedura operaţională: restabilirea la studii a
studenţilor exmatriculaţi, Regulamentul privind evaluarea activităţii de învăţare a
studenţilor, Codul de Etică Universitară al ASEM, Codul universitar al drepturilor şi
obligaţiilor a studenţilor ASEM, etc.;
 Analiza rezultatelor testărilor, reuşita semestrială, alegerea disciplinelor opționale și
facultative, lichidarea restanţelor, frecvenţa, pregătirea pentru sesiuni, problemele existente
şi soluţionarea lor;
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Familiarizarea cu Regulamentul - cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţământul
superior şi Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară
în instituţiile de învăţământ superior de stat din Republica Moldova;
 Monitorizarea şi analiza rezultatelor testărilor, reuşita curentă, frecvenţa, lichidarea
restanţelor, selectarea disciplinelor opționale și facultative, pregătirea pentru sesiuni,
pregătirea către practica de producție pentru anul II și către practica de producție și de
licență pentru anul III, pregătirea către teza de licenţă şi evitarea plagiatului în procesul de
elaborare a acesteia;
 Informarea studenţilor despre Zilele Carierei la ASEM, Târgul de Cariere, Tîrgul stagiilor de
practică.
De asemenea, îndrumătorii grupelor au încurajat şi mobilizat studenţii să participe la diverse
activităţi extracurriculare (concursuri, mese rotunde, conferinţe etc.), organizate în ASEM şi în alte
instituţii.
Manifestări organizate cu participarea studenţilor și cadrelor didactice din cadrul facultăţii
Finanţe
Pe parcursul anului universitar, de cadrele didactice din cadrul facultăţii, în colaborare cu
parteneri din sectorul financiar-bancar din ţară şi de peste hotare au fost organizate un şir de
manifestaţii la care au participat studenţii facultăţii Finanţe, şi nu numai.
Tabelul 25. Manifestări organizate cu participarea studenţilor și cadrelor didactice din
cadrul facultăţii Finanţe
Nr.
Denumirea manifestaţiei
Locaţia
Perioada
Participanţi
d/o
ASEM
02.09.2019 Conducerea facultății
1 Ședință festivă cu ocazia
începutului anului universitar
Cadre didactice din cadrul
facultății
Studenții anului I
2 Teza de licență bate la ușă!
ASEM
05.09.2019 Ludmila Cobzari, decan
Studenții anului III
Colaboratorii Bibliotecii
Științifice
3 Sfaturi pentru viitorii
ASEM
18.09.2019 Adrian Dulgher, antreprenor,
specialiști în organizarea
Marea Britanie
Businessului, StartAP.
Studenții anului I
Împărtășirea experienței de
business în Marea Britanie,
Africa, India, Europa și
specificul în Moldova.
4 Încheierea Acordului de
ASEM
18.09.2019 Conducerea ASEM
colaborare cu Depozitarul
Conducerea DUCVM
Unic Central de Valori
Cadre didactice din cadrul
Mobiliare
facultății
Studenții anului II
5

Vocea ta contează!

ASEM

25.09.2019
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Conducerea ASEM

6

Eveniment dedicat zilei
ASEM.
Sesiune de informare despre
oportunitățile oferite de
Ministerul Finanțelor în
contextul angajării la stagiul
de practică
Masa rotundă ”Îmbunătățirea
utilizării instrumentelor
economice pentru gestionarea
resurselor de apă și a
sistemelor de gestionare a
apei în Republica Moldova și
valorificarea potențialului
local în domeniu”

ASEM

09.10.2019

ASEM

24.10.2019

Concursul posterelor în
contextul Campaniei
Naționale „Săptămâna de
luptă împotriva traficului de
ființe umane”
Business Talk dis-dedimineață

ASEM

25.10.2019

ASEM

29.10.2019

10

Masă rotundă: ”Reforma
Managementului Finanțelor
Publice: realizări și lecții de
învățat”

ASEM

01.11.2019

11

Lansarea proiectelor
Programul de formare
profesională în domeniul
managementului bancar
„ZOOM IN BANKING” și
Programul „Stagii de practică
remunerate de la
Victoriabank”
Lecția publică „Probleme în
comerțul global/ Problems in
Global Trade”

ASEM

14.11.2019

ASEM

17.11.2019

7

8

9

12
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Consiliul studențesc al facultății
Biroul Sindical al facultății
Reprezentanții Ministerului
Finanțelor
Cadre didactice din cadrul
facultății
Studenții anului III
Conducerea ASEM
Reprezentanții Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului
Cercetătorii din cadrul
proiectulului EUWI+ în
Republica Moldova pentru țările
Parteneriatului Estic
Cadre didactice
Conducerea facultății
Curatorii de grupe
Cadre didactice
Studenții facultății
Ana Chicu, specialist în
marketing și business consulting
Reprezentanții Centrului de
Marketing, Parteneriate și
Carieră
Studenții anului III
Conducerea facultății
Reprezentanții Ministerului
Finanțelor
Reprezentanții Agenției de
Achiziții Publice
Cadre didactice din cadrul
ASEM, USM, UASM, UTM
Studenți, masteranzi
Conducerea ASEM
Conducerea Victoriabank
Reprezentanții EBA
Conducerea facultății
Cadre didactice
Studenți, masteranzi, doctoranzi

Karl VIEHE, consultant, fost
profesor la Columbia University
și George Washington

University
Conducerea facultății
Studenții din grupele cu predare
în limba engleză
Belobrov Angela, conf. univ.,
dr.
Reprezentanții Mobiasbanca –
OTP Group
Studenții gr. FB 173
Reprezentanții Digital Park
Cadre didactice
Studenții anului III
Lilu Ojovan
Cadre didactice
Studenții anului III
Conducerea facultății
Reprezentanții CFA România

13

Vizită de studiu în cadrul
Centrului de Formare a
Mobiasbanca - OTP Group

Mobiasbanca
– OTP
Group

19.11.2019

14

Excursie la Digital Park

Digital Park

20.11.2019

15

Lecția publică ”Experiența
creării unui magazin eco”

ASEM

25.11.2019

16

Lecția publică ”Despre
provocările și oportunitățile
de carieră în profesia de
analist financiar”
Masa rotundă ”Organizarea
lucrului individual prin
prisma centrării pe student și
formării de competențe pe
domeniul de formare
profesională Finanțe”
Prelegere despre serviciile de
audit de la compania de audit
MAZARS din România
Gala Premiilor 2019 pentru
cercetarea științifică a
studenților din cadrul
Cercului Științific ”Tinerii
monetariști”
Lecție publică ”Perspectives
and Opportunities of being
part of KTN”

ASEM

28.11.2019

ASEM

28.11.2019

Conducerea facultății
Cadre didactice

ASEM

29.11.2019

ASEM

02.12.2019

ASEM

12.12.2019

Lecție publică ”Activitățile
principale ale Fondului
Monetar Internațional,
relațiile cu Republica
Moldova și oportunități
pentru absolvenți”
Lecție interactivă în contextul
Proiectului de educație
financiară „Dă sens banilor”

ASEM

13.12.2019

Conducerea facultății
Cadre didactice
Studenții anului III
Șef Departament Investiții și
Activitate bancară
Conducerea facultății
Cadre didactice
Studenții anilor II și III
Reprezentanții KTN
Conducerea facultății
Cadre didactice
Studenții grupei FB 173
Volodymyr Tulin, reprezentant
al FMI în Moldova
Conducerea facultății
Studenții din grupele cu predare
în limba engleză

Centrul
analitic
Expert Grup

14.02.2020

17

18

19

20

21

22
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Dumitru Pîntea, Centrul analitic
Expert Grup
Berghe Nadejda, lect. univ., dr.

23

Recitalul literar-muzical
„Citim VIERU”

24

La dialog cu Guvernatorul
Băncii Naționale a Moldovei

25

Masă rotundă ”Actualizarea
cadrului legislativ în
domeniul financiar în
contextul angajamentelor
asumate conform Acordului
de Asociere RM și UE”

14.02.2020

BNM

18.02.2020

ASEM

20.02.2020

Studenții grupei FB 191
Reprezentanții Bibliotecii
Științifice
Cadre didactice
Studenții anului II
Octavian Armașu, Guvernator
BNM
Reprezentanții Băncii Naționale
a Moldovei
Studenții anilor II și III
Ana Litocenco, șef Serviciul
Reglementarea Sectorului
Financiar, din cadrul
Ministerului Finanțelor
Cadre didactice
Studenți, masteranzi, doctoranzi

26

Lectie de informare dedicată
modului responsabil de viață
și sănătății femei

ASEM

05.03.2020

Reprezentanții companiei
Ghedeon Richter
Bunu Mariana, conf. univ., dr.
Studenții grupei FB 193

6.INFORMAȚII PRIVIND PERSONALUL UNIVERSITAR
6.1. Contingentul personalului didactic, științifico-didactic și de cercetare
În anul de studii 2019-2020 în ASEM au fost angajate 252 cadre didactice titulare (anexa 9)
și prin cumul, acoperind 257, 26 posturi. Din aceștia 229 sunt titulari (90,9%). Din cadrele
didactice titulare 75,1% deţin titluri ştiinţifice de doctor în ştiinţe sau doctor habilitat.
Cumularzii constituie 23 persoane sau 9,1%. Din ei 52,2% deţin titlu ştiinţific.
Analiza cadrelor didactice după categorii ne permite să constatăm următoarele: cadrele didactice
constituie 57 persoane (22,6% din totalul cadrelor didactice, științifico-didactice și științifice),
cadrele științifico – didactice – 77,4%. Cadrele științifice sunt reprezentate de cadrele științificodidactice, care activează în cadrul proiectelor de cercetare. După posturi, structura se prezintă astfel:
36,75 posturi sunt ocupate de cadrele didactice (14,3%), iar 207,51 - de cadrele științifico-didactice,
ceea ce constituie 80,7% din numărul efectiv de posturi.
Pe parcursul anului universitar 2019-2020 cadrele didactice au participat la diverse programe
de instruire organizate de Secția 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.
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Facultatea TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ
Pe parcursul anului universitar cadrele didactice a departamenrelor au participat la diverse programe
de instruire organizate de Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității
(Tabelul 26)
Tabelul 26. Programe de instruire profesională continuă în cadrul ASEM
Program de instruire
„Aplicarea
tehnologiilor
informaționale de
comunicare și
instruire. Sistemul
MOODLE”
Work-shop ”Tehnica
comunicării”

Program de instruire
”Aspecte de
management și audit al
securității informației”
Cyber Security
Courses
Seminar de instruire
“Aspecte de
management şi audit al
securităţii informaţiei”

Perioada
Ianuarie 2020 (40
ore)

Formator
Portărescu Sergiu, dr.,
conf.,ASEM

Participaţii
Oprea Serghei

24 octombrie 2019
(4 ore)

Barbăneagră Oxana, dr.
lect.univ.

Oprea Serghei
Toacă Zinovia
Tutunaru Serghei

Alte programme de instruire :
Perioada
Formator
20-21 septembrie
Cernei Valeriu, CISA, CMC,
2019, ASEM
BSD Management SRL
09-13 septembrie
2019
20-21 Septembrie,
2019 (20 ore)

Panayotis Yannakopoulos,
Prof.dr., Grecia
Valeiu Cerneu, BSD
Management SRL

„Bunele practici în
implementarea
politicelor de
securitate”

04-05 octombrie
2019 (16 ore)

Andrian Cornei, Xontech
Systems

Training on-line
„Macroeconometric

Aprilie-iunie

” IMF Institute for Capacity
Development
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Participaţii
Oprea Serghei
Costaș Ilie
Oprea Serghei
Zgureanu Aureliu
Ohrimenco
Serghei
Ahdronatiev
Victor
Delimarschi Boris
Prisăcaru Andrian
Moraru mAria
Capatina Valentina
Prisăcaru Anatolie
Țapcov Varvara
Costaș Ilie
Baractari Anatolie
Zgureanu Aureliu
Ohrimenco
Serghei
Ahdronatiev
Victor
Delimarschi Boris
Prisăcaru Andrian
Toaca Zinovia

Forecasting
Data Science: Linear
Regression”
Webinar “Innovations
and IP in times of
pandemics”.
Webinar „Platforme de
învățare la distanță.
Google, Classroom și
ZOOM”
Proiect ErasmusWorkshop, Chisinau
Seminar National de
informare. Atelier de
lucru ERASMUS,
Chisinau,

30.04.20-25.06.20

Chicu Olga

19 martie 2020

Rafael Irizarry
https://courses.edx.org/
the EUPROIN project “Jean
Monnet
Support
to
Associations
in
European
Integration and Intellectual
Property Protection Studies”
centrul republican ARTICO

11 octombrie, 2019.

ASEM

Tacu Mariana

27 noiembrie, 2019

Universitatea, „I. Creanga”,

Tacu Mariana

28 April 2020

Leahu Alexei,
Hirbu Eduard

Leahu Alexei,
Hirbu Eduard

Stagii de perfecționare
Pe parcursul anului universitar 2019-2020, 4 cadre academice au participat la programe/stagii de
perfecționare în cadrul întreprinderilor/agenților economici.
Tabelul 27. Informație cu privire la stagiile de perfecţionare profesională
Nr.

Numele prenumele

Instituţia, ţara

Perioada

1.

Tăcu Mariana, lect. univ

Participarea la stagiu in cadrul
Fabricii ARILUX SRL

20- 24 ianuarie 2020

Pe parcursul anului universitar 2019-2020, 3 cadre academice au participat la programe/stagii de
perfecționare la universități de peste hotare:
Tabelul 28. Informație cu privire la stagiile de perfecţionare de peste hotare
Numele prenumele

Instituţia, ţara

Perioada

1.

Delimarschi Boris, lect.
univ.

ASE București, România

Martie, 2020

2.

Ohrimenco Serghei, prof.
Bulgaria
univ., dr. hab.

februarie, 2020

3.

Parțachi Ion, prof.univ. dr.

Decembrie 2019

Nr.

Institutul de Economie
Aplicată, Cehia, Praga
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Facultatea ECONOMIE GENERALĂ ȘI DREPT
În anul de studii 2019-2020, a fost realizată mobilitatea academică de scurtă durată
ERASMUS+/K1 de către dl Alic Bârcă, dr. hab., prof. univ., la Universitatea de Vest din Timișoara,
România.
Stagiu de specializare la ASE București a fost realizat de către Tomșa Aurelia, doctor în
economie, conferențiar universitar în perioada 1-31 martie 2020. Pentru perioada stagiului au fost
planificate următoarele activități:
1) Examinarea planurilor de învățământ și a programelor de studii ale facultății la toate cele trei
niveluri (Licență, Masterat, Doctorat).
2) Studierea curriculumurilor la disciplinele ce țin de specialitatea ”Economie generală” și la
alte discipline economice.
3) Identificarea aspectelor comune și a deosebirilor în ceea ce privește metodele de predareînvățare, precum și schimbul de experiență privind metodele de predare-învățare în domeniul
economic.
4) Asistarea la lecțiilor profesorilor emeriți din domeniul economic, ce mi-ar permite
dobândirea de noi abilități și competențe profesionale, precum și preluare a anumitor metode
de predare-învățare-evaluare în învățământul universitar.
5) Însușirea unor noi tehnici de cercetare, studiu, analiză comparativă, sistematizare și
clasificare a informațiilor, și a unor metode inovatoare de investigare interdisciplinară.
6) Întâlniri și discuții preconizate cu cadrele didactice, profesori de talie înaltă.
7) Încurajarea schimbului de experiență și consolidarea unor echipe de cercetare transnaționale,
cu scopul de a identifica bune practici europene validate în materie de științe economice,
sprijinind inițiativele de atragere a fondurilor europene prin programe de cercetaredezvoltare.
Programul stagierii a fost îndeplinit pe deplin, beneficiind de ofertă generoasă din partea ASE
în ceea ce privește accesul la toate resursele necesare procesului de instruire și formare profesională,
educare și cercetare. Realizările principale în cadrul stagiului sunt:
1) Încheierea Acordului de parteneriat între ASE București, Facultatea ”Economie Teoretică
și Aplicată” și Facultatea ”Economie Generală și Drept”, Departamentul ”Teorie și Politici
Economice” din cadrul ASEM
2) Ore în cadrul unei serii de trei workshop-uri organizate pentru îmbunătățirea competențelor
de cercetare științifică și de analiză mico- și macroeconomică a studenților.
3) Ore în cadrul unei serii de discuții organizate în trei mese rotunde cu membrii
Departamentului ”Doctrine Economice și Comunicare”.
4) Ore de activități de predare la curs la studenții de anul III licență.
Experiența acumulată în perioada stagiunii este utilă la promovarea procesului de instruire în
cadrul ASEM, contribuind la îmbunătățirea calității studiilor și cercetărilor științifice.
La fel, am putea menționa participarea cadrelor didactice, după cum urmează:
(1) Programe de instruire profesională continuă, organizate în cadrul ASEM;
(2) Vizite de studiu peste hotare;
(3) Traininguri și Ateliere de lucru
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Nr.
d/o
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Tabelul 29. Participarea la traininguri a membrilor departamentului „Teorie și
politici economice”
Activități
Perioada și
Personal didactic
locul desfășurării
participant
Trainingul – Misiunea de Asistență Tehnică
24 octombrie
Tomșa Aurelia
”Procedurile de recunoaștere și echivalare a
2019
studiilor și a calificărilor: limite și
oportunități”. Eveniment organizat de Oficiul
Național Erasmus+ din Moldova.
Vizită de studiu (study Visit) în cadrul
21-25 octombrie
Feuraș Eugenia
proiectului Erasmul+ ”MINERVA”:
2019
Strengthening Research Management and
Open Science capacities of HEIs in Moldova
and Armenia // Belgia, Universitatea din Liege
Trainingul – Misiunea de Asistență Tehnică
24 octombrie 2019 Barbăneagră
”Procedurile de recunoaștere și echivalare a
Oxana
studiilor și a calificărilor: limite și
oportunități”. Eveniment organizat de Oficiul
Național Erasmus+ din Moldova.
Participarea la Atelier de discuții:
20 noiembrie 2019 Barbăneagră
”EDUCAȚIA ÎN VIZIUNEA MEDIULUI DE
Oxana
AFACERI”. Organizator Fundația SorosMoldova / Departamentul Buna Guvernare
COMpEC - Comunitatea pentru o Educație de
Calitate AIM - Alianța Întreprinderilor Mici și
Mijlocii din Moldova și Consiliul Rectorilor
din Moldova,
SMART training activities, Training module
23-26 septembrie,
Bucos Tatiana
3. ASEM, Chisinau
2019
Vizită de studiu, proiectul ERASMUS+:
17-20 septembrie,
Bucos Tatiana
„Towards European University Lifelong
2019
Learning in Moldova, COMPASS”, ref.nr.
597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHESP // Universite Catolique de Louvain, or.
Louvain-la-Neuve, Belgia
Vizită de studiu, proiectul ERASMUS+:
11-15 noiembrie,
Bucos Tatiana
„Towards European University Lifelong
2019
Learning in Moldova, COMPASS”, ref.nr.
597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHESP
// IL3-UB, University of Barcelona,
Spania, or. Barcelona.
Vizită de studiu, proiectul ERASMUS+:
18-22 noiembrie,
Bucos Tatiana
„Fostering university-enterprise cooperation
2019
and entrepreneurship of students via SMART
Caffes/SMART”, ref.nr. 585620-EPP-1-20171-EL-EPPKA2-CBHE-JP // VIVES University
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9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.

of Applied Sciences, Belgia, or. Brugge
Programul de instruire „Elaborarea
curricumului universitar”, ASEM
Program de instruire ”Tehnica analizei
tranzacționale în comunicarea didactică” (40
ore), ASEM
Workshop-ul „Promoting entrepreneurial
skills and culture”, organized within the
project ReSTART
WEBINAR „Platforme de învățare la distanță.
Google Classroom și ZOOMˮ
WEBINAR „Innovations and IP in times of
pandemicsˮ
WEBINAR „România – un vecin și partener
de încredere pentru Republica Moldovaˮ,
ASEM
WEBINAR „Consumatorul durabil în mediul
onlineˮ
Local dissemination Workshop (WP7)
Trainingul în cadrul proiectului Fostering
university enterprise cooperation and
entrepreneurship of students via smart caffes SMART
Seminarul aplicativ-practic Practica
incestițiilor în producerea legumelor pe teren
protejat
Workshopul Good practices in
entrepreneurship education
Eco-forumul pentru antreprenori și studenți cu
tema Eco Europa Centrală și Orientală pentru
Eco afacere, pasiune și mod sănătos de viață
Workshopul Promoting entrepreneurial skills
and culture
Webinarul dedicat zilei modiale a protecției
consumatorului “Consumatorul durabil în
mediul on-line”
Webinarul “România – un vecin și partener de
încredere pentru Republica Moldova”
Webinarul Innovations and IP in times of
pandemics
Webinarul Platforme de învățare la distanță.
Google classroom și Zoom
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decembrie 2019

Balan Aliona

13 – 17 ianuarie
2020

Coban Marina
Vaculovschi Elena

26 februarie, 2020

Balan Aliona

19 martie, 2020

Balan Aliona

28 aprilie, 2020

Balan Aliona

8 mai, 2020

Balan Aliona

12 mai, 2020

Balan Aliona

21 november 2019
23-26.09.2019

BARBĂNEAGRĂ
Oxana
Cimpoieș Liliana

17.12.2019

Cimpoieș Liliana

30.10.2019

Cimpoieș Liliana

30.10.2019

Cimpoieș Liliana

20.02.2020

Cimpoieș Liliana

12.05.2020

Cimpoieș Liliana

8.05.2020

Cimpoieș Liliana

28.04.2020

Cimpoieș Liliana

19.03.2020

Cimpoieș Liliana

Pe parcursul anului 2019-2020 membri departamentului RUAPC din cadrul facultății
„Economie Generală și Drept” au beneficiat de stagii de perfecționare Traininguri și Ateliere de
lucru în cadrul organizațiilor din Republica Moldova și a instituțiilor de peste hotare:
1. Abramihin Cezara: Conferința internațională Jean Monnet “Moldova towards EU`s regional
and cross-border development”, 22-23 august 2019, Academia de Studii Economice din Moldova
2. Abramihin Cezara:Seminar național de informare & Atelier de lucru Erasmus+ 27
noiembrie 2019, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.
3. Abramihin Cezara: Conferința Științifică internațională Interdisciplinară "Neuromarketing:
noi abordări în cunoașterea comportamentului consumatorului", 21-22 noiembrie 2019, Academia
de Studii Economice din Moldova
4. Abramihin Cezara:Webinar online ”Candidatul ideal – mit sau realitate”, organizat de
Tekwill Academy, 29 mai 2020, SPEAKER: Alina Malbaș - Rotaru, HR Manager at Noction
5. Abramihin Cezara:Webinar "Innovations and IP in times of pandemics", within the
framework of the EUPROIN project “Jean Monnet Support to Associations in European Integration
and Intellectual Property Protection Studies” 28 april 2020
6. Abramihin Cezara:Webinar online ”Platforme de învățare la distanță Google Classroom, 19
martie 2020, organizat de ARTICO
7. Vaculovschi Dorin Program de instruire „Human resources management winter class”, 913 decembrie 2019, UVT, România, Timișoara
8. Vaculovschi Dorin Program de instruire pe tema „Tehnica analizei tranzacționale în
comunicarea didactică”, ASEM, 13-17 ianuarie 2020
9. Baeșu Marina Seminar național de informare & Atelier de lucru Erasmus+ 27 noiembrie
2019, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă..
10. Baeșu Marina Atelierul online de lucru "Tips&Tricks for the Interview", organizat de
American Center of ASEM ASEM; Chișinău, 11 iunie 2020, Traineri: Rebeca Toader (Recruitment
Lead, Stefanini) & Cristina Doloscan (Recruiter, Stefanini)
11. Baeșu Marina Webinar online ”Candidatul ideal – mit sau realitate”, organizat de
Tekwill Academy, 29 mai 2020, SPEAKER: Alina Malbaș - Rotaru, HR Manager at Noction
12. Baeșu Marina Webinar online ”7 tehnici de public speaking în online”, 9 aprilie, 2020,
organizat de Ilie Dercaci
13. Baeșu Marina Webinar online ”Comunicare & Public Speaking”, 27 martie 2020,
SPEAKER: Cristina Teglas
14. Baeșu Marina Webinar "Innovations and IP in times of pandemics", within the framework
of the EUPROIN project “Jean Monnet Support to Associations in European Integration and
Intellectual Property Protection Studies” 28 april 2020
15. Baeșu Marina Webinar online ”Platforme de învățare la distanță Google Classroom, 19
martie 2020, organizat de ARTICO
16. Bârcă Alic EaP Networking Forum in Legal Education
17. Bârcă Alic Program de instruire „Human resources management winter class”, 9-13
decembrie 2019, UVT, România, Timișoara
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18. Bârsan Svetlana Stagiul de formare a cadrelor didactice universitare ”Implementarea
curricula la limba și literatura română – ediția 2018,2019”, 27-28 noiembrie 2019, USP ”I.
Creangă”, Chișinău;
19. Bârsan Svetlana Program de instruire ”Tehnica analizei tranzacționale în comunicarea
didactică”, 13-17 ianuarie 2020, ASEM, Chișinău;
20. Bârsan Svetlana Stagiul de formare a cadrelor didactice universitare: Platforma
MOODLE ASEM, ianuarie, 2020.
21. Bârsan Svetlana Seminar Doctoral ”Utilizarea bazelor de date științifice pentru
cercetare”, 27 septembrie, 2019, UPS ”I. Creangă”;
22. Bârsan Svetlana Stagiul de formare a cadrelor didactice universitare ”Implementarea
curricula la limba și literatura română – ediția 2018,2019”, 27-28 noiembrie 2019, USP „I.
Creangă”, Chișinău;
23. Bârsan Svetlana Program de instruire „Tehnica analizei tranzacționale în comunicarea
didactică”, 13-17 ianuarie 2020, ASEM, Chișinău
24. Bârsan Svetlana Participarea la Traininguri și Ateliere de lucru, organizate în țară și în
străinătate
25. Bârsan Svetlana DW-training
26. Bârsan Svetlana MECC-17.11.2019 Ord. nr.1418 din 6.11.2019
27. Bârsan Svetlana Stagiu de formare profesională „Tehnica analizei tranzacționale în
comunicarea didactică”, 13-17 ianuarie, 2020
28. Bârsan Svetlana Stagiu de formare a cadrelor didactice universitare din perspectiva
Curriculumului – ediția 2018, 2019. 27-28 noiembrie, 2019
29. Bârsan Svetlana Media Trening: Media&Information Literacy in Moldova: the actual
situation and tendencies, chișinău, 24 octombrie, 2019
30. Mancaș Maria Training pentru profesorii implicați în promovarea ofertei educaționale
ASEM. Atelier de comunicare internă. Organizatori Centrul CMPC și GEN MOLDOVA din 24
octombrie 2019;
31. Mancaș Maria Stagiul de formare a cadrelor didactice universitare privind Implementarea
Curricula la Limba și Literatura Română pentru Instituțiile de Învățământ cu Predare în Limbile
Minorităților Naționale în cadrul „Ion Creangă” din 27-28 noiembrie 2019;
32. Mancaș Maria Formare de formatori ANALIZA IMPACTULUI ÎN PROCESUL DE
FUNDAMENTARE A PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE în cadrul Academiei de
Administrare Publică, 24-27 februarie 2020.
33. Borcoman Raisa Programul de instruire: Tehnica AT în CD(13-17 ianuarie, 2020.
Cerificat seria CRP nr. 027
34. Borcoman Raisa 27 – 28 noiembrie, 2019, ”Impementarea Curricula la limba și literatura
română – ediția 2018, 2019”, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Chișinău.
35. Cepraga Lucia Stagiul de formare a cadrelor didactice universitare ”Implementarea
curricula la limba și literatura română – ediția 2018,2019”, 27-28 noiembrie 2019, USP „I.
Creangă”, Chișinău;
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36. Cepraga Lucia Program de instruire „Tehnica analizei tranzacționale în comunicarea
didactică”, 13-17 ianuarie 2020, ASEM, Chișinău
37. Cepraga Lucia DW-training
38. Cepraga Lucia MECC-17.11.2019 Ord. nr.1418 din 6.11.2019
39. Jorovlea Elvira Stagiu de formare profesională „Tehnica analizei tranzacționale în
comunicarea didactică”, 13-17 ianuarie, 2020
40. Jorovlea Elvira Stagiu de formare a cadrelor didactice universitare din perspectiva
Curriculumului – ediția 2018, 2019. 27-28 noiembrie, 2019
41. Jorovlea Elvira Media Trening: Media&Information Literacy in Moldova: the actual
situation and tendencies, chișinău, 24 octombrie, 2019
42. Țurcanu Galina Stagiu de perfecționare în cadrul modulului Elaborarea curriculuimului
universitar. ASEM, Perioada: 23-30 decembrie, (40 ore academice)
43. Țurcanu Galina Stagiu de perfecționare în cadrul modulului Tehnica analizei
tranzacționale în comunicarea didactică, ASEM, Perioada: 3-17 ianuarie, (40 ore academice)
44. Țurcanu Galina Formare de formatori Analiza impactului în procesul de fundamentare a
proiectelor de acte normative în cadrul Academiei de Administrare Publică, 24-27 februarie 2020
45. Țurcanu Galina 25-26 octombrie 2019, Colocviul Internațional, ”Noi practici, mize și
perspective în Didactica limbii române ca limbă străină”, Alexandru Ioan Cuza, Iași. (Cu
comunicarea: Inevitabilitatea și importanța comunicării interculturale)
Facultatea CONTABILITATE
Cadrele didactice pe parcursul anului de studii 2019-2020 au efectuat stagii de perfecţionare
profesională aferent domeniului Contabilitate în cadrul entităţilor (tabelul 30) şi Programe de
instruire profesională continuă în cadrul ASEM (tabelul 31).
Tabelul 30. Formarea continuă a cadrelor didactice în cadrul entităților
Cadre didactice
Badicu Galina

Entitatea
ÎM First Audit International SA.

Țugulschi Iuliana

SRL „Maplast-CONS“

Gherasimov Mihail

SRL Artintimi

Graur Anatol

SRL „Elit Post”

Grumeza Dumitru

SRL „Modern Audit”

Grumeza Dumitru

Instituția Publică „Consiliul de
supraveghere publică a auditului”
SRL “Deloras”

Cotoros Inga
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Perioada
10.01.2020 24.01.2020
02.09.2020 15.09.2020
04.05.2020 20.05.2020
15.05.2020 15.06.2020
18.05.2020 20.05.2020
08.06.2020 19.06.2020
15.12.2019 -

Mihaila Svetlana
Lapiţkaia Ludmila

SRL Erhtrans Balcan Impex
SRL “Euro Pro-Audit”

14.02.2020
10-24 ianuarie 2020
15.01.2020 –
29.02.2020

Tabelul 31. Cadre didactice și Programe de instruire profesională continuă
PRORAM DE INSRUIRE
PERIOADA PARTICIPAŢII
Cursul de instruire ”Recomandări practice și tratamente 03.09.2019 Țiriulnicova
contabile aferente noilor prevederi operate în SNC” ACAP
Natalia
ANACEC, Sesiune de instruire: Evaluarea externă a calității
24,
Lazari Liliana
în învățământul superior – pas cu pas
26.09.2019 Bajan Maia
Bădicu Galina
Cotoros Inga
Seminar de instruire ,,Modificările operate în SNC și alte
21-25.10.
Lazari Liliana,
Reglementări contabile Naționale: Conținutul de bază și
2019
Badicu Galina,
modul de aplicare”
Bajan Maia,
Bîrcă Aliona,
Caraman Stela,
Chirilov Nelea,
Cotoros Inga,
Erhan Lica,
Graur Anatol,
Grigoroi Lilia,
Grabarovschi
Ludmila,
Mihaila Svetlana
Popovici Angela
Țugulschi Iuliana
Curs de instruire profesională continuă a auditorilor
26.10.2019; Țugulschi Iuliana
16.11.2019;
30.11.2019;
14.12 2019
Seminarul ,,Aplicarea IFRS”, ProActive SRL
04Mihaila Svetlana
15.11.2019
Elaborarea curriculumului universitar
23Lazari Liliana
30.12.2019 Bajan Maia
Tehnica analizei tranzacționale în comunicarea didactică,
13Cauș Lidia,
școala de formare continuă ASEM
17.01.2020 Gherasimov
Mihail
Curs de instruire „ACCA INTERNATIONAL PUBLIC
20Țugulschi Iuliana
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SECTOR
ACCOUNTING
STANDARDS
(IPSAS) 24.01.2020
TRAINING OF TRAINERS PROGRAMME”
Aplicarea tehnologiilor informaționale de comunicare în
Cotoros Inga
instruire. Sistemul MOODLE
Banca
Mondială,
EduCop,
Webinar
“Improving 11.06.2020 Grigoroi Lilia
Competencies for Accountants: Leveraging the ACCA
Lazari Liliana
Partnership Program to Improve Curriculum, Teaching and
Assessment Methods”
https://cfrr.worldbank.org/news/improving-competenciesaccountants-leveraging-acca-partnership-program-improvecurriculum
La fel, pe parcursul anului de studii 2019-2020 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 32. Stagii de formare profesională în cadrul universităților din străinătate
realizate de profesorii de la Facultatea Contabilitate
Cadre didactice
Universitatea/Instituția
Perioada
Erhan Lica
Participarea în cadrul Programului Internaţional Confucius
13-27 iulie,
China Studies Program ,,Young Leadership Fellowship”,
2019
desfășurat în orașul Begin, China
Lapițkaia
EU-funded project Developing Knowledge-based European 26-31 august,
Ludmila
Journalism Relating to Europe’s Neighbours through
2019
Educational Activities Delivered by the Natolin Campus of
the College of Europe
Au fost sisținute teste la 10 e-learning cursuri, inclusiv fund
raising skills, lobbying and legislative procedures,human
rights protection. Natolin Campus of the College of Europe,
Polonia.
Muntean Neli
Stagiar (Study visit) – Advanced Programme in European
02 October
Law and Economics, Riga Graduate School of Law, Latvia,
2019 – 20
Riga. Short-Duration Programmes funded by the December 2019
government of Latvia together with the government of
Norway, in cooperation with the governments of the
Netherlands, Sweden, Switzerland and the United States of
America.
În anul curent de studii au beneficiat de stagii în străinătate prin mobilitate în cadrul
programului CEEPUS III următoarele cadre didactice:
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Nr.
1
2

Tabelul 33. Mobilități academice în cadrul programului CEEPUS III
Cadrul didactic Instituția
Tipul stagiului Perioada
Bădicu Galina
Universitatea Ștefan cel Mare din Cu predare
27.01Suceava, România
07.02.2020
Mihaila Svetlana Universitatea Ștefan cel Mare din Cu predare
02-12.12.2019
Suceava, România
Facultatea BUSINESS ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Pe parcursul anului universitar cadrele didactice au participat la diverse programe de instruire,
inclusiv organizate de Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității
(Tabelul 34).
Tabelul 34. Programe de instruire profesională continuă în cadrul ASEM
Program de instruire/modulul
Cursul de instruire -„Colectare de
fonduri”

Perioada
28 septembrie 2019
(8 ore academice),
ASEM, Chișinău

Cursuri de perfecționare la
specialitatea „Discipline
economice” curs de 20 de credite profesionale
(150 ore contact direct și 450 ore
lucru individual), incluzând
următoarele Module:
 Bazele antreprenoriatului (45
ore),
 Branding profesional (15ore),
 Micro-Macroeconomie (20 ore),
 Psihopedagogie și metodica
predării disciplinelor economice
(45 ore),
 Aplicarea TIC în predarea
disciplinelor economice (25 ore).
Cursul de instruire ”Elaborarea
curriculumului universitar”

18 octombrie -24
noiembrie 2019,
ASEM, Chișinău

23-30 decembrie
2019, Chișinău,
ASEM
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Formator
Participații
Junior
Saharnean Liliana
Achivement, în
colaborare cu
Ministerul
Educației , Culturii
și Cercetării al RM
și USAID
Școala de formare Saharnean Liliana
continuă ASEM,
organizat de
Ministerul
Educației, Culturii
și Cercetării al RM
pentru profesorii
ce predau cursuri
economice

Departamentul
Studii, Dezvoltare
Curriculară şi
Management al
Calității, ASEM

Fedorciucova
Svetlana,
Şpac Ghenadie,
Calmâş
Valentina,
Tabunşcic Olga,
Cernavca Mihail

Modulul „Managementul
comunicării deontologice”

13-17 ianuarie 2020.
Chișinău, ASEM

Modulul „Tehnica analizei
tranzacționale în comunicarea
didactică” / (40 ore academice)

13-17 ianuarie 2020.
Chișinău, ASEM

Cursul Inițierea in utilizarea Office
365

15 ianuarie 2020.
Chișinău, ASEM

Departamentul
Studii, Dezvoltare
Curriculară şi
Management al
Calității, ASEM
Departamentul
Studii, Dezvoltare
Curriculară şi
Management al
Calității, ASEM,
dr.Mancaș Maria
Instructor
Portarescu Serghei

Cristafovici
Profira

Negru Ion
Șișcan Ecaterina,
Gaugaș Tatiana,
Cristafovici
Profira,
Saharnean Liliana
Toți membrii
departamentului
Management

Cursul de instruire: Elaborarea curriculumului universitar
În perioada 23-30 decembrie 2019, în cadrul facultății BAA a fost organizat un curs de
instruirecu tematica ”Elaborarea curriculumului universitar”, la care au participat cadrele didactice
de la departamentul Comerț, Turism și Alimentație Publică. Cursul a fost moderat de către Sergiu
Baciu doctor habilitat în pedagogie, 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 35.Programe de instruire profesională continuă
Perioada

Participanții

Programul de formare “Metodologia elaborării standardelor
ocupaționale”, organizat de Comitetul sectorial pentru formare
profesională în comerț, hoteluri și restaurante CSFPCHR
(sesiunea II), (CERTIFICAT CSFPCHR nr.1 din 30.10.2019)
Sesiunea de instruire „Formarea competențelor de elaborare,
revizuire și validare a standardelor de calificare” pentru
domeniul de formare profesională 101 „Servicii”, organizator
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, (CERTIFICAT din
26.02.2020)

29-30.10.2019

Livandovschi
Roman

26.02.2020

Livandovschi
Roman,

Cursul on-line ”University Strategy Building in a Regional
Perspective: Action Learning in University – Business – Society
Cooperation” – organizator ISOB GmbH Regensburg, proiectul
MHELM

18-22.05.2020

Program de instruire

Stagii de perfecționare
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Bulican
Adrian
Cotelnic Ala,
Dorogaia
Irina,
Solcan Angela

Tabelul 36. Informație cu privire la stagiile de perfecționare
Nr.

Numele prenumele

Instituţia, ţara

Perioada

Fedorciucova Svetlana

S.C. Camelia, Moldova

18-30.09.2019

Cernavca Mihail

Academia de Studii Economice din
București, România

01-31.03.2020

APRECIEREA MERITELOR

Diploma
Moldova

Președintelui

Republicii

ȚURCANU Gheorghe, dr., prof. univ.,
DIPLOMĂ, decernată de Președintele
Republicii Moldova, în semn de înaltă
apreciere pentru contribuție substanțială
în
implementarea
cu
succes
a
tehnologiilor educaţionale moderne,
implicarea activă în educația tinerei
generații şi pentru promovarea cursurilor
la un nivel ştiinţific şi metodic înalt.

”Cristalul Calității” în domeniul cercetării decernat de Agenţia Națională de Asigurare a
Calităţii în Educație și Cercetare (ANACEC)

COTELNIC Ala, dr. hab., profesor universitar
DIPLOMĂ
DE
RECUNOȘTINȚĂ
și
CRISTALUL CALITĂȚII în semn de înaltă
apreciere pentru promovarea culturii calității
prin
corectitudine,
responsabilitate
și
profesionalism în activitățile de evaluare a
personalului științific și științifico-didactic

136

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 Livandovschi Roman. Este membru al Senatului ASEM și al Consiliului de
Administrație. Pe parcursul aproape a întregii perioade a anului universitar 2019-2020 (până la data
indicată a ședinței Senatului) funcția de decan a facultății a deținut-o conferențiar universitar, doctor
în științe economice Solcan Angela.
Facultatea Economie Generală și Drept. Decanul facultății, Zaporojan Veaceslav, conferențiar
universitar, doctor în științe juridice, a fost ales la ședința Senatului ASEM din . Este membru al
Senatului ASEM și al Consiliului de Administrație. Pe parcursul anului de studii 2019-2020 și-a
exercitat mandatul de decan profesor universitar, doctor habilitat în științe economice Bîrcă Alic.
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. A fost aleasă
pentru al doilea mandat la ședința Senatului ASEM din
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Facultatea Relații Economice Internaționale. Decan este conferențiar universitar, doctor în
științe economice Crudu Rodica. Este membru al Senatului ASEM și al Consiliului de
Administrație. A fost aleasă în această funcție prin decizia Senatului ASEM din
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. A fost aleasă în această funcție prin decizia Senatului ASEM din
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. A fost aleasă în această
funcție prin decizia Senatului ASEM din
6.3.Personal auxiliar
Personalul didactic-auxiliar și alte categorii de personal în anul universitar 2019 – 2020 a
constituit 363 persoane sau 59,4% 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 2019-2020, 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.
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7.2.Forme metode de consiliere/ghidare în carieră
Consilierea/ghidarea în carieră este organizată prin organizarea:


trainingurilor/workshopurilor
1. CAMPANIA DE MARKETING 360 GRADE, 22 octombrie 2019
https://www.facebook.com/events/3111321705608507/
Evenimentul a fost organizat de către Microinvest și CMPC al ASEM, bl.A, auditoriul 411.
Scopul evenimentului a fost de a împărtăși experiența companiei Microinvest în domeniul
Marketingului.
2. BUSINESS TALK DIS-DE-DIMINEAȚĂ CU ANA CHICU, 29 octombrie 2019
https://www.facebook.com/events/2389097177883052/?active_tab=about
Evenimentul a fost organizat de către CMPC împreună cu GEN Moldova - Global
Entrepreneurship Network Moldova și CMPC. Subiectele abordate au fost: Esența Brandului și valoarea sa emoțională, Tehnica de creare a conceptului și filosofiei Companiei,
Strategia de comunicare, tipuri de campanii de comunicare, Investiții în brand, cota din
bugetul total de marketing.
3. BUILDING A GLOBAL PRESENCE-DISCUSSION WITH BUKE CUHADAR, 21
noiembrie 2019 https://www.facebook.com/events/413597429530782/
The event was organized by GEN Moldova- Global Entrepreneurship Network Moldova and
Centrul de Marketing, Partenerite și Carieră al ASEM. It took place at American Center,
ASEM.
The speaker was Buke Cuhadar serves as Vice President of Global Operations for the Global
Entrepreneurship Network, a year-round platform of programs and initiatives created by the
communities that celebrate Global Entrepreneurship Week each November. Aimed at
creating one global entrepreneurial ecosystem, GEN helps people in 160 countries unleash
their ideas and turn them into promising new ventures.
4. LA O CAFEA CU ADRIANA LUCCI, 5 decembrie 2019
https://www.facebook.com/events/416184785953156/
Evenimentul a fost organizat de către CMPC. Speakerul a fost Adriana Lucci, Miss ASEM
2016, în prezent Business Woman și a povestit despre cea mai tare experiență din viața ei,
despre succes, atitudine și perseverență, despre beneficiile și oportunitățile oferite de ANII
DE STUDENȚIE!
5. RECEPȚIONAREA ȘI TRANSMITEREA CĂTRE ABSOLVENȚI ȘI STUDENȚI A
INFORMAȚIEI DESPRE LOCURILE VACANTE
La adresele electronice personale și a grupelor academice, pe pagina de FB a CMPC au fost
transmise a peste 40 de anunțuri despre locurile vacante recepționate de la companii.
6. FIND YOUR VIBE, 19 septembrie 2019
https://www.facebook.com/events/384362072258425/
Evenimentul a fost organizat de către CMPC împreună cu AIESEC. Scopul evenimentului a
fost de încurajare a studenților în a-și dezvolta competențele profesionale înainte de a aplica
la primul job, prin practicarea voluntariatului. Locația evenimentului- scuarul ASEM.
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7. ORIENTAREA ÎN CARIERĂ - TREND SAU NECESITATE? 30 octombrie 2019, bl.
B, sala 104 https://www.facebook.com/events/675850346270697/
În cadrul evenimentului, elevii anului I de la Colegiul Național de Comerț au aflat mai multe
despre ce tip de carieră li se potrivește și care sunt competențele pe care trebuie să le
dezvolte pentru a reuși. La fel, aceștia au analizat impactul factorilor care influențează
deciziile privind alegea carierei, care sunt tendințele actuale, oportunitățile, dar și
provocările. În cadrul activității s-a intenționat obținerea răspunsurilor, comunicarea și
formularea concluziilor, pentru a ajuta elevii să aleagă corect jobul pe potrivă. Moderator:
Alina Codreanu.
8. BUSINESS TALK DIS DE DIMINEAȚĂ CU GETA RASCIUC,
INTERNAȚIONALIZAREA AFACERII, 21 noiembrie 2019
https://www.facebook.com/events/2540924772651502/
Evenimentul a fost organizat de GEN Moldova și CMPC (bl.A, 704). Speaker a fost Geta
Rasciuc, fondator și CEO al BabyMoon, unul din startup-urile moldovenești, care a
participat în diverse programe de accelerare și dezvoltare și în Digital Health în Olanda.
BabyMoon, fiind primul ,,smart baby carrier” din lume, e la intersecția dintre Fashion, Tech.
9. ZILELE CARIEREI 2019, 5 decembrie 2019
https://www.facebook.com/events/258355461772746/
Proiectul ZILELE CARIEREI - 2019 s-au organizat sub egida ,,Creează-ți propriul loc de
muncă”. ASEM a invitat studenții de a participa într-un program de dezvoltare a
competențelor antreprenoriale si de inovare fie la locul de munca, fie ca antreprenor și
creator de locuri de muncă. In acest context s-au organizat un șir de evenimente în care au
fost invitați speakeri internaționali, antreprenori si profesioniști din diverse domenii care
permit dezvoltarea noilor idei cu potențial de monetizare, de generare de venit și de valoare
socială (lista de traininguri - Anexa1). Campania a fost realizată în parteneriat cu GEN
Moldova și UpFactory.
10. LEGAL ÎN BUSINESS, 5 decembrie 2019
https://www.facebook.com/events/777746909409720/
Evenimentul a fost organizat de către Centrul de Marketing, Parteneriate și Carieră al ASEM
și GEN Moldova- Global Entrepreneurship Network Moldova. Acesta a fost destinat
tinerilor interesați de lumea afacerilor. Studenții au avut posibilitatea de a cunoaște secretele
înființării, cât și dezvoltării unei afaceri de succes. Speakeri: Fortuna Olesea, Armeanic
Alexandru, Ceban Alex.
11. BUSINESS TALK DE DIMINEAȚĂ, DEZVOLTARII UNEI AFACERI ÎN
ALIMENTAȚIE, 27 februarie 2020
https://www.facebook.com/events/875080229632072/
Invitații evenimentului au fost Igor Furtuna, fondator Biscottini, Ana Savca - RollKebab,
Doina Iatisin - Generator Hub.
Discuția a fost despre:
1. Cum e sa începi o afacere în comunitatea ta cu investiții puține cu Ana Savca
2. Formarea unui brand național în alimentație cu Igor Furtuna
3. Oportunități pentru validarea unei idei de afaceri în alimentație cu Doina Iatisin.
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a programelor de susținere a antreprenoriatului
CHATURI VIRTUALE PENTRU REINVENTAREA PERSONALĂ &
ANTREPRENORIALĂ
 ”Transformare Personală & Reziliență” cu Ana Niculaeș, 12 mai 2020
https://www.facebook.com/cmpc.ase.md/videos/282061626143056/
 Un START în afaceri în timp de criză cu echipa EduJOC Victoria&Igor Hâncu,
14 mai 2020 https://www.facebook.com/cmpc.ase.md/videos/539485543602053/
 ”Trecerea afacerii pe online” cu Viorica Cerbușcă, 18 mai 2020
https://www.facebook.com/cmpc.ase.md/videos/2899550106818904/
 ”Afacerea la țară & dăruirea înapoi în comunitate” cu Doina Sârbu-Pantaz, 20 mai
2020
https://www.facebook.com/cmpc.ase.md/videos/178354753473206/
 ”Provocarea pentru industria farmaceutică” cu Sergiu Cerlat, masterand ASEM,
doctor in stiinte medicale 21 mai, 2020
https://www.facebook.com/cmpc.ase.md/videos/558299975088330/
 ”Măsurile bugetar-fiscale în suportul antreprenorilor” cu Veronica Vragaleva,
23 mai 2020 https://www.facebook.com/cmpc.ase.md/videos/260861095352172/
GHIDAREA ACTIVITĂȚII ANTREPRENORIALE A STUDENȚILOR ÎN CADRUL
INCUBATORULUI DE AFACERI AL ASEM.
La solicitare rezidenții incubatorului au primit consultanță în domeniile: înregistrarea
afaceri, strategiilor de marketing, elaborarea contractelor cu clienții, contabilitatea și
fiscalitatea afacerii. Consultațiile au fost oferite de către Barbăneagră Oxana, Fortună
Olesea, Ceban Alex, Făină Ion.
12. START-UP TRAINING, 19 octombrie 2019
https://www.facebook.com/events/2432429963691430/
Trainingul a fost unul de lansare în business cu scopul îndrumării pe calea cu cele mai
efective rezultate. Programul training-ului s-a împărțit în 3 etape și anume:
 Planul de afaceri după metoda ,,Lean Canvas”
 Cum să ,,deschizi” o întreprindere?
 Sistemul Fiscal din Republica Moldova

7.3.Forme, metode de plasare a studenților în câmpul muncii
Facilitarea plasării absolvenților în câmpul muncii are loc prin:


organizarea târgurilor de joburi

1. ORGANIZAREA TÂRGULUI STAGIILOR DE PRACTICĂ, 26-27 noiembrie 2019
https://www.facebook.com/events/687503181774802/,
Târgul stagiilor de practică (ediția a III-a) a fost organizat în ASEM, bl. F. Întrucât stagiile
de practică sunt o componentă importantă a planurilor de studii ale ASEM, târgul stagiilor de
practică a avut ca scop facilitarea dialogului dintre studenți și reprezentanții companiilor la
etapa de căutare a unui loc de practică. Evenimentul s-a organizat 2 zile după cum urmează:
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 26 noiembrie - prezentarea companiilor și a programelor de dezvoltare pentru tinerii
specialiști;
 27 noiembrie - ora 9.00–14.00, dialogul direct al studenților cu reprezentanții
companiilor - blocul F, hol, etajul 2.
Peste 30 de companii din Republica Moldova şi-au prezentat ofertele în cadrul târgului atât
din domeniul public cât și privat. La târg au participat studenții anilor II, III, IV de la toate
specialitățile. Printre companiile participante la târg se numără Microinvest, Metro Cash &
Carry Moldova, Cedacri International, Mind The Value, Consiliul Concurenței, Moldova
Agroindbank,Rabota.md, Business & Finance Consulting BFC.
2. PARTICIPAREA ASEM LA TÂRGUL DE CARIERE, 1-2 noiembrie 2019, Chișinău,
Palatul Național ”Nicolae Sulac”
https://www.facebook.com/cmpc.ase.md/photos/pcb.1514361768756690/1514359285423605/?
type=3&theater
3. ZIUA CARIERII LA BANCA NAȚIONALĂ ”FAȚĂ ÎN FAȚĂ”, 18 februarie 2020
Peste 40 de ASEM-iști au participat la un dialog unic și captivant, care să pună începutul
unor noi aspirații de dezvoltare profesională și personală. Inițiativa vine să promoveze
interesul pentru dezvoltarea profesională a viitorilor specialiști în contextul angajamentului
de colaborare cu instituțiile de învățământ superior din țară.
https://www.facebook.com/events/1033066680382286/
4. PLASAREA PE PAGINA WEB A ASEM A INFORMAȚIEI PENTRU
ANGAJATORI, despre cei mai buni absolvenți, promoția 2020.
PROGRAM DE WEBINARE ORIENTAT SPRE GHIDAREA VIITORILOR
ANTREPRENORI ”MUNCA LA DISTANȚĂ ÎN ECHIPĂ ȘI INSTRUMENTELE
UITLIZATE ÎN ACEST PROCES”, martie 2020
https://www.facebook.com/cmpc.ase.md/photos/a.468101486716062/1695868610606004/?t
ype=3&theater
5. WEBINAR DEPĂȘIREA IMPASULUI PRIN INOVAȚIE, 16 aprilie 2020
https://www.facebook.com/events/510749876265900/
Webinarul s-a axat pe următoarele subiecte:
- principiile de inovație
- cum analizăm situația actuală
- provocările care le avem
- inventarierea resurselor existente (capitalul și tipurile lui)
- modalități de a inova și valorifica oportunitățile
- tehnici de inovare și tendințe
Speaker: Olesea Solpan Fortuna - absolventa programelor FLEX și Open World, președinte
GEN Moldova.
6. REPREZENTAREA ASEM LA TÂRGUL ONLINE ”LOCURI DE MUNCĂ ÎN
MOLDOVA, 08-15 iunie 2020
https://www.facebook.com/events/568028073916716/
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), a organizat Târgul online al
locurilor de muncă, ediția a XVIII-a, cu tematica „Locuri de muncă în Moldova”, disponibil
pe platforma: www.e-angajare.md.
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7.4.Forme, metode de evidență a absolvenților
crearea bazei de date a absolvenților 2020
Pentru a facilita procedura de monitorizare a traseului profesional al absolvenților ASEM,
au fost acumulate datele de contact și informații cu referire la activitatea profesională a
absolvenților, conform formularului anexat la raport.
ORGANIZAREA DE SONDAJ
La finele anului universitar 2019-2020 a fost organizat sondajul cu tematica ”Statutul
profesional al absolvenților ASEM, promoția 2020, Licență”
 în limba română http://www.isondaje.ro/sondaj/804394226/1/
 și în limba rusă - http://www.isondaje.ro/sondaj/806566678/
La momentul elaborării raportului, la sondaj au participat peste 360 absolvenți ai ciclului I, Licență,
promoția 2020.
Conform rezultatelor sondajului, la momentul eliberării diplomelor, absolvenții promoției 2020, sunt
angajați în proporție de peste 49,7%, dintre care 50%, sunt angajați conform specialității absolvite în
ASEM. În același timp aproximativ 3,4% dintre absolvenți au lansate afaceri proprii. Apreciind
calitatea studiilor în ASEM, absolvenții angajați au apreciat gradul de corespundere a studiilor cu
cerințele locului de muncă cu 7,62 puncte din 10, iar fondatorii de afaceri au apreciat cu 9 puncte
din 10 măsura în care pregătirea profesională de la facultate le-a ajutat în lansarea și gestiunea
afacerii.
Dintre absolvenții 2020, 44,1% sunt deciși să-și continue studiile la Master, dintre care 64,1% (față
de 59% în 2017) la ASEM, iar 45,8 % dintre absolvenți promoției 2020, încă nu au decis dacă vor
face studii masterale.
Din numărul total al respondenților, 94,6% au menționat că ar recomanda și altor persoane să-și facă
studiile la ASEM.
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;
8.2. Parteneri (nr. de acorduri, domeniu etc.)
ASEM în anul de studii raportat nu a avut acorduri de parteneriat social.
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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 2019-2020 managementul facultății Contabilitate și titularii din cadrul acesteia
s-au concentrat pe implementarea în cadrul ASEM a obiectivelor de bază aferente învățământului
superior stipulate în Strategia „Educație 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 2019, a fost de a aduce mesajul ASEM către fiecare absolvent
de liceu 2019 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., Lazari L., Bajan M., Cotoros I., Harea R. O activitate
specifică în această perioadă este implicarea online pentru promovarea specialității Contabilitate, pe
rețelele sociale cu o implicare activă de către Grigoroi L., Lazari L., Bajan M., Mihaila S., Graur A.,
Caraman S., Cotoros I., Bădicu G.
De asemenea s-au pregătit materiale informaționale destinate admiterii 2019, precum și
admiterii 2020, 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 și
plasate pe rețele de socializare precum Facebook, Instagram, discuții prin Messenger, Viber,
WathApp, telefon etc.
Este necer de menționat eforturile continue pentru dezvoltarea programului de studii în termen
redus (învățământ cu frecvență redusă) pentru absolvenții de colegii, iclusiv recunoașterea a 30
puncte credite pentru disciplinele identificate pentru echivalare. La acest program au fost
înmatriculați la anul I circa 50 studenți.
144

De asemenea facultatea de Contabilitate a continuat admiterea și în anul de studii 2019-2020 la
programul 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 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. Cu regret, a fost impozibilă plecarea la universitatea din Suceava a studenților de
la anul II de studii. Cursurile au fost petrecut online, precum si examenele curente la dsiciplinele
care nu prevedeau echivalare.
Obiectivul specific 1.10. Dezvoltarea sistemului de consiliere în carieră şi proiectare a carierei
pe parcursul întregii vieţi.
În anul de studii 2019-2020 au fost organizate întâlniri ale studenților cu reprezentanții mediului
de afaceri și ale organismelor profesionale, pentru a puncta și scoate în evidență traseul profesional
și experiența unor contabili profesioniști, după cum urmează (tabelul 37):
N
r.
1.

2.

3.
4.

Tabelul 37. Evenimente destinate ghidării și proiectării carierei
Tematica
Data
Invitați
Studenți implicați
întîlnirii/evenimentului
Concursul Studențesc
Rotaru Petru –
Moisei Ana CON 171
internațional
Curtea de Conturi;
Buclis Marionela, Con 172
Contabilitate – o cariera
Liliana Turcanu –
Busuioc Maria, Con 171
de succes
contabil sef
Zara Crina, Con 161
„Acozatex” SRL
Barac Catalina CA 191
Oxana
Calugareanu
Barbăneagra,
Ganea Valeria Con 181
Centrul de Ghidare
in Carieră,
Radu Verstiuc,
KPMG Moldova
O invitatie la stagiu de
21.11.2019
Veceslav
Anul III de srudii
practică cu angajarea
Ciobanu, auditor,
ulterioara
administrator
Optim Audit
Vizită la Judecătoria
14.11.2019 Judecătoria Centru, Anul II, facultatea
Centru, Chișinău
Chișinău
Contabilitate
Lecție publică „Curtea 28.11.2019 Rotaru P., membrul Anul II și III, facultatea
de Conturi în RM”
Curții de Conturi Contabilitate
din RM
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5.

6.

7.
8.

Lecție publică „Rolul 07.02.2020
contabilului în viața unei
întreprinderi”
Totul despre ACCA
10.02.2020

Lecția publică „Educația 20.02.2020
financiară”
Excursie la entitatea ÎM 19.02.2020
EFES VITANTA
Moldova BREWERY
SA

Ciobanu
V.,
director financiar
Contabilsef.md
Facultatea
Contabilitate
FELDIOREAN
Silvia, ACCA,
România
Gonța A și Paterau
V., Double Case
Artur Vîrtosu,
Director financiar

Anul III, facultatea
Contabilitate

Studenții facultății
Contabilitate
Anul I și II, facultatea
Contabilitate
Anul II, facultatea
Contabilitate

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, Calendarul universitar ; Curricula pe discipline (programe); Proiecte didactice
ale cursurilor, seminarelor, lucrărilor de laborator; Proiecte de stagii de practică.
În anul de studii 2019-2020 nu au fost revazute planurile de învățământ, or acestea au fost
revizuite in anul 2018. În schimb au fost aprobate calendarele universitare pentru învățământ cu
frecvență și ănvățământ cu frecvență redusă, au fost ajustate, revizuite și aprobate curriculum-urile
disciplinelor. Pe parcursul anului de studii unii dintre profesori au fost implicați în mai multe
evenimente dedicate dezvoltarii contabilității și a educației contabile, după cum urmează:
 Webinar STAREP EduCoP în parteneriat cu ACCA, 11 iunie 2020, „Abordare de
competență pentru educație, pregătire practică și certificare a specialiștilor în domeniul
contabilității” (Grigoroi Lilia, Lazari Liliana).
 Discuție interactivă inteligentă „Cum să dezvolți programe de raportare financiară și
alfabetizare bugetară”, 26 mai 2020, Banca Mondială, Centru pentru reforme in raportarea
financiară, (Grigoroi Lilia, Lazari liliana, Bajan Maia). Principalul obiectiv al atelierului
virtual a fost să discute și să ofere participanților informații despre diferite elemente care
sunt necesare pentru proiectarea unui program de instruire eficient și de succes. Unele dintre
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subiectele discutate în timpul atelierului au fost: (i) care sunt cele mai eficiente metode de
educare și formare; (ii) care este cea mai bună modalitate de a dezvolta metoda de livrare și
proiectarea instrucțională; (iii) modul de asigurare a transferului de cunoștințe, abilități și
abilități; (iv) importanța implementării programului de educație profesională continuă.
 Webinar „Extinderea programului de certificare ACCA IPSAS și educația în sectorul
public”, 18 mai 2020, Banca Mondială, Centru pentru reforme in raportarea financiară
(Grigoroi Lilia, Lazari liliana, Bajan Maia). Al doilea webinar în colaborare cu ACCA s-a
concentrat pe extinderea programului de certificare ACCA IPSAS și a educației în sectorul
public.
Pe parcursul 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).
Direcția strategică 7: Asigurarea coeziunii sociale pentru oferirea unei educații de
calitate.
Obiectivul specific 7.4. Promovarea parteneriatelor pentru educaţie.
Activitatea de relații publice în plan național și internațional a facultății Contabilitate ASEM
s-a reliefat în concretizarea unor proiecte academice, pe diferite niveluri, după cum urmează:
 Colaborarea cu KPMG Moldova SRL - una dintre cele 4 importante și prestigioase companii
multinaționale din lume din sfera auditului, care și-a manifestat continuarea susținerii
activităților științifice ale facultății Contabilitate și în anul de studii 2021-2020. Astfel, în
parteneriat s-a organizat Conferința Internațională ISCA 2020. De asemenea, au contribuit
prin oferte de susținere într-o manieră inedită, sub îndrumarea propriilor specialiști care au
participat și la ore alături de cadrele didactice şi studenţii ASEM. Colaborarea a continuat si
pe latura evaluării cunoștințelor studenților absolventi ai programului se studii Contabilitate,
fiind prezenti in calitate de presedeinți ai comisiilor de sudtinere atezelor de licență.
 Parteneriat cu ACCA – un organism profesional global, cu sediul în Marea Britanie. A
inceput colaborarea de aproape un deceniu, prin parteneriatul în organizarea Conferinței
Stiinșifice internaționale, dedicate zilei contabilului național, 4 aprilie. S-a extins apoi asupra
procesului educațional, astfel obținând acreditarea și recunoașterea pentru 7 discipline
ACCA pentru absolvenții programului de studii Contabilitate. Apoi au urmat beneficii
pentru profesori, partcipând anual 2-3 profesori la trening-urile organizate de ACCA pentru
instituțiile acreditate. Trebuie menționate si beneficiile absolvenților privind bursele obținute
de la ACCA privind sustinerea examenelor și obținerea calificărilor ACCA.



Parteneriat cu Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Un nou partener al facultății câștigat
in anul de studii 2019-2020. Primul nostru proiect comun a fost conferința stiințifică
studențească ISSC 2020- Contabilitatea in viziunea tinerilor cercetători, planificată pentru
12-13 martie 2020. Această manifestare științifică a vizat realizarea unui schimb util de idei
și transfer de cunoaștere prin promovarea rezultatelor activităților de cercetare în care
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studenții au fost antrenați, în speranța stimulării, astfel, a inițiativei acestora spre activitatea
de cercetare de nivel academic.



Colaborarea cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Parte a unui acord strategic de
colaborare dintre ASEM și universitatea din „Ștefan cel Mare”, rezultatele punctuale ale
acestei colaborări sunt reprezentate de mai mulți piloni. În primul rând este vorba de
programul comun de studii la ciclul I Licență „Contabilitate” cu diplomă dublă, realizat în
comun cu Universitatea „Ștefan cel Mare” pentru al doilea an consecutiv. În al doilea rând
un alt proiect comun este cotutela la programul de doctorat la Contabilitate; audit; analiză
economică, care de asemenea se realizează pentru al doilea an consecutiv. De asemenea este
de menționat conferența științifică anuală în domeniul contabilității, auditului și analizei
economice, pe diferite teme de cercetare care se stabilesc de comun acord în fiecare an,
lucrările conferinței desfășurându-se an de an în ASEM. Șirul colaborărilor continuă cu
conferința stiințifică studențească, și multe alte evenimente și acțiuni comune.
 Colaborarea cu Universitatea din Poloțk este axată pe activitatea științifică a profesorilor și
stidenților. Facultatea de Economie, în speță departamentul de Contabilitate, finanțe și
Marketing a Universității din Poloțk sunt partenerii noștri în organizarea și demararea
Conferinței tradiționale din 4 aprilie, dar și conferinței stiințifice studențești.
De asemenea, conducerea facultății a organizat și supravegheat procese legate de viața
socială a studenților facultății printre care se numără: alocarea burselor sociale, de studiu, merit,
performanță, excelență prin monitorizarea gradului de respectare a prevederilor metodologice legate
de criterii de acordare, a calendarului derulării procesului și a implicării studenților.
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 2019-2020 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. Rezultatele 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.
Pe parcursul anului de studii 2019-2020 profesorii facultății au participat la diferire ateliere
de lucru și webinare din domeniul cercetării și inovării, după cum urmează:
 Webinarul „Conducătorul de doctorat: obținerea dreptului de a conduce doctorate și
valorificarea acestuia într-o relație bună cu doctorandul” din 26 iunie 2020, organizat de
către ANACEC (Grigoroi Lilia, Bajan Maia, Lazari Liliana, Mihaila Svetlana, Badicu
Galina).
Direcţia strategică 3: Integrarea eficientă a TIC în educație
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Organizarea procesului educațional în format online in anul de studii 2019-2020, provocat
de pandemia Covid 19, a impus adaptarea profesorilor și a studenților la noi condiții de predareînvățare. Chiar de la începutul organizării învățământului de la distanță, ASEM a elaborat mai multe
documente normative, conform cărora cadrele didactice au început să utilizeze resursele și
platformele educaționale disponibile, adaptându-se la condițiile concrete de învățare de la distanță,
în funcție de condițiile reale. Documentele aprobate de ASEM stabilesc obligativitatea desfășurării
cursurilor la distanță prin intermediul diferitelor instrumente și platforme online și permite evaluarea
elevilor în această perioadă și înregistrarea notelor în catalog. De asemenea sunt recomandate serie
de aplicații și platforme online, fără ca lista să fie exhaustivă: MOODLE, CoToMeeting, Viber,
Whatsapp, Facebook, Google Classroom, Zoom etc.
Or, în acest contex a fost format un grup de lucru pentru sprijinul profesorilor în utilizarea
platformei MOODLE.
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 încă până la pandemiea COVID 19, astfel
participând la cursurile psihopedagogice organizate în cadrul ASEM de către Serviciul de dezvoltare
curriculară și management al calității.
Aplicarea
tehnologiilor
informaţionale
de 40 ore academice Cotoros Inga
comunicare în instruire. Sistemul MOODLE,
ASEM
După cum am menționat deja, o parte din disciplinele predate de profesorii din cadrul
departamentului sunt asigurate cu conținuturi digitale plasate în MOODLE. Trebuie apreciat efortul
departamentului „Contabilitate, audit și analiză economică” privind organizarea procesului de
depunere online (încărcare în platforma MOODLE) a rapoartelor de practică, precum și organizarea
eficientă a sustinerii stagiilor de practică.
Tabelul 38. Cursuri plasate pe moodle. Facultatea Contabilitate
Nr
d/o

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

Cursule plasate pe platforma Moodle ASEM
Practica de licență CON (ÎF anul 3 ÎFR anul 4)
https://moodle.vle.ase.md/course/view.php?id=624
Ciclul Licență
Analiza economico-financiară (BA181,182,183)
https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=513
Audit financiar https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=108
Audit financiar (cicl. I, fr. red.)
https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=437
Audit intern, ciclul I (2019)
https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=432
Basic of Accounting https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=635
Bazele contabilității https://moodle.vle.ase.md/course/view.php?id=107
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Cadrul didactic
Departamentul
CAAE
Muntean N.
Iachimovschi A.
Iachimovschi A.
Iachimovschi A.
Erhan L.
Grigoroi L.

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

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Bazele contabilității https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=636
Bazele contabilității https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=730
Contabilitate https://moodle.vle.ase.md/course/view.php?id=112
Contabilitate financiară conform IFRS
https://moodle.vle.ase.md/course/view.php?id=116
Contabilitate financiară II https://moodle.vle.ase.md/course/view.php?id=497
Contabilitate financiară https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=502
Contabilitate financiară II https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=596
Contabilitatea impozitelor
https://moodle.vle.ase.md/course/view.php?id=429
Contabilitatea întreprinderii
https://moodle.vle.ase.md/course/view.php?id=115
Financial Accounting https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=507
Practica de licență https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=644
Proiect de an și stagii de practică
https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=748
Standarde Internaționale de Raportare Financiară
https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=98
Proiect de an și stagii de practică
https://moodle.vle.ase.md/course/view.php?id=611
Внутренний аудит https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=495
Учет налогов https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=494

Ciclul Masterat
Analiza avansată a situațiilor financiare
https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=574
Audit financiar avansat
https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=110
Metodologia și etica cercetării
https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=493
Accounting and Financial Reporting
https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=605
Contabilitate de gestiune avansată (rus)
https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=645
Contabilitate financiară avansată 2
https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=520
Contabilitate și raportare financiară
https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=447
Standarde Internaționale de Raportare Financiară
https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=363
Standarde Internaționale de Raportare Financiară FCF
https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=498
Contabilitate financiară avansată
https://moodle.vle.ase.md/course/view.php?id=382
Contabilitatea impozitelor și raportarea fiscal
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Gherasimov M.
Lazari L.
Bajan M.
Grigoroi L.
Lazari L.
Lazari L.
Caraman S.
Bajan M.
Bajan M.
Erhan L.
Bîrcă A.
Grigoroi L.
Grigoroi L.
Bajan M.
Lapițkaia L.
Lapițkaia L.

Chirilov N.
Iachimovschi
A.
Grigoroi L.
Erhan L.
Dima M.
Bîrcă A.
Nederița A.
Bîrcă A.
Grigoroi L.
Grigoroi L.
Lazari L.
Bajan M.

https://moodle.vle.ase.md/course/view.php?id=348
8.
Control financiar și expertiza contabilă
https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=349
9.
Opțional Audit financiar
https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=402
10. Opțional Auditul în instituțiile financiare
https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=357
11. Opțional Audit intern (avansat)
https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=358
12. Sisteme informaționale în contabilitate
https://moodle.vle.ase.md/enrol/index.php?id=361

Grumeza D.
Iachimovschi
A.
Iachimovschi
A.
Iachimovschi
A.
Curagău N.

Comunicarea profesor-student în perioada procesului de studii, în deosebi în perioada
Pandemiei create de COVID 19, petrecerea orelor de prelegeri, seminare, teste, activitate
individuală, examen, elaborării proiectelor anuale, a tezelor de licență şi master, precum și a
practicii de producţie şi licenţă și susținerea acestora s-a efectuat atât la orele de consultație stabilite
la departament în orarul orelor de consultanță, cât și online prin Videoconferința MOODLE, Skype,
email, , Zoom, GotoMeeting, KlassRoom, Discord.
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 înmânată dr., conf. univ., Mihail Gherasimov. 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., Anatol Graur.
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Obiectivul specific 4.4. Eficientizarea şi flexibilizarea sistemului de formare continuă a
cadrelor didactice şi manageriale.
Cadrele didactice pe parcursul anului de studii 2019-2020 au efectuat stagii de perfecţionare
profesională aferent domeniului Contabilitate în cadrul entităţilor și Programe de instruire
profesională continuă în cadrul ASEM.
La fel, pe parcursul anului de studii 2019-2020 cadrele didactice din cadrul departamentului
au efectuat stagii de dezvoltare profesională în cadrul instituţiilor de învățământ din străinătate şi
alte organizaţii.
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 cercetăriidezvoltării, 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.












Programe/proiecte de cercetare obținute în competiție națională:
 proiectul 02/22.10.18F “Analiza stabilității financiare în sectorul corporativ”,
Monografia, Director de proiect: Muntean Neli.
 proiectul «Stratégies d’amélioration de la qualité des études dans le cadre de la faculté de
Comptabilité», depus Projet régional « Assurance qualité et gouvernance universitaire »
în cadrul L’Agence Universitaire de la Francophonie din cadrul departamentului de către
Grigoroi L., Lazari L., Bîrcă A.
Teme de cercetare de inițiativă ale departamentului ,,Contabilitate, Audit şi Analiză
economică” inițiate în anul 2019 și continuate în anul 2020:
„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 – 6;
Articole în alte reviste ştiinţifice editate în străinătate – 7;
Articole în culegeri editate în străinătate – 1;
Lucrări publicate în străinătate, în volumele unor conferinţe internaţionale – 8;
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Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Citări ale publicaţiilor în lucrări ştiinţifice străine – 15.
Publicaţii la nivel naţional
Articole publicate în reviste de categoria B – 1;
Articole publicate în reviste de categoria C – 1;
Lucrări publicate în ţară, în volumele unor conferinţe internaţionale – 41;
Brevete obţinute în ţară – 2.
Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale (seminare ştiinţificopractice, congrese, workshopuri) organizate în străinătate – 5 conferințe, 4 persoane:
 Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale organizate în ţară - 4
conferințe, 9 persoane.
Pe parcursul anului de studii 2019-2020 cadrele didactice au implicat activ studenţii în
activitatea Cercurilor ştiinţifice studenţeşti din cadrul departamentului :
 „Contabilitate” – condus de Caraman S. și Mihaila S. – pentru domeniul
Contabilitate și Audit;
 ,,Analiza economico-financiară a entităților” – condus de Muntean N. - pentru
domeniul Analiză financiară.
Pe parcursul anului de studii 2019-2020 a fost organizată și desfățurată Conferința Științifică
Internațională „ISSC 2020”, la care au participat cu comunicări următorii studenți:
Tabelul 39. Studenți –participanți la Conferința Științifică Internațională „ISSC 2020”,
facultatea Contabilitate
Conducătorul
Grupa
N.P. studentului
Tema cercetată
ştiinţific
Provocări contabile privind evidența
Bajan M.,
CON-172 Moisei Ana
criptovalutei
dr., conf. univ.
Aspecte contabile și fiscale ale operațiunilor
Cușmăunsă R.
CON 181 Ganea Valeria
cu biletele de loterie
dr., conf. univ.
Conducător
CON-173
Особенности учета НДС для электронных
Lapiţkaia L.,
Zadorojnîi Andrei
FR
услуг нерезидентов
dr., conf. univ.
Chirilov N., dr.,
CON 171 Spinovschi Alina
Aspecte analitice ale politicii de dividende
conf. univ.
CA-191m
Bajan M.,
Sîrbu Marina
Organizarea şi controlul executării bugetelor
FR master
dr., conf. univ.
Raţionalizarea metodelor specifice ale
Chirilov N., dr.,
CON 171 Malinin Tatiana
analizei lichidității
conf. univ.
Vîrtosu Iana
Contabilitatea veniturilor prin prisma IFRS 15
Popovici A.,
CON-181
Florea Valeria
“Venituri din contractele cu clienţii”
dr., conf. univ.
Analiza mobilității și stabilității potențialului
Chirilov N., dr.,
CON 171 Vacari Olga
uman
conf. univ.
CON-183

Maican Valeria

Convergenţe şi divergenţe privind
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Bajan M.,

amortizarea mijloacelor fixe în contabilitate şi
fiscalitate
10. CON-182
11.

CA-191m
FR master

12. CON-191
13.

Calancea Maria

Tratamentul contabil al fondului comercial

Slobozean
Anastasia

Contabilitatea provizioanelor: abordări
naționale și internaționale

Guzun Iraida

Relația dintre contabilitate si fiscalitate

FCA 181m
Tișcenco Vilena
master

14. Doctorand

Șoimu Sergiu

15. Doctorand

Țurcanu Liliana

Importanța informației financiar - contabile în
evaluarea performanței și luarea deciziilor
Relevanţa calităţii politicilor contabile în
misiunea de audit şi impactul acestora asupra
competitivităţii entităţilor
Delimitări conceptuale privind autonomia
financiară

dr., conf. univ.
Lazari L.
dr., conf. univ.
Grigoroi L.,
dr., conf. univ.
Mihaila S.,
dr., conf. univ.
Mihaila S.,
dr., conf. univ.
Bădicu G.,
dr., conf. univ.
Grigoroi Lilia, dr.,
conf. univ.

În 20 iunie 2020 s-a desfășurat Secțiunea de Contabilitate la Conferința Științifică
Internațională „Competitivitate și inovare în economia cunoașterii”, la care au participat cu
comunicări următorii studenți:
1. Moisei Ana, Con 172, PARTICULARITĂȚI ALE ANALIZEI VALORII ACȚIUNILOR,
Coordonator științific: Chirilov Nelea, dr., conf. univ.
2. Potorac Sorina, CON-181, ABORDĂRI CONTABILE ALE PARTIDELOR POLITICE
DIN REPUBLICA MOLDOVA, Coordonator științific: Popovici Angela, dr., conf. univ.
3. Golea Natalia, Ciorici Maria, CON-182, CAPITALUL PROPRIU – INTERPRETĂRI ȘI
ABORDĂRI CONTABILE, Coordonator științific: Popovici Angela dr., conf. univ.
4. Guzun Iraida, Con 191, UNELE REPERE PRIVIND RELAȚIILE DINTRE
CONTABILITATE ȘI FISCALITATE, Coordonator ştiinţific: Mihaila Svetlana, dr., conf.
univ.,
5. Postică Elena, CON-181, CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR, Coordonator
științific: Lazari Liliana, dr., conf. univ.
6. Harea Virginia, Leahu Evelina, CON-181, CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ȘI
DEDUCEREA FISCALĂ, Coordonator științific: Popovici Angela dr., conf. univ.
7. Onceanu Augustina, Luca Parascovia, CON-182. CADOURILE OFERITE
ANGAJAȚILOR PRIN PRISMA CONTABILĂ ȘI FISCALĂ, Coordonator ştiinţific:
Caraman Stela, dr., conf. univ.
8. Grosu Felicia, Cuculescu Alexandra, CON-182, ASPECTE NOI AFERENTE
CONTABILITĂȚII INCAPACITĂȚII TEMPORARE DE MUNCĂ ȘI A CONCEDIULUI
DE ODIHNĂ Coordonator științific: Popovici Angela dr., conf. univ
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9. Ganea Valeria, studentă, CON-181, ASPECTE PROBLEMATICE PRIVIND
CONTABILITATEA VENITURILOR LA REZIDENȚII PARCURILOR IT. Coordonator
științific: Țugulschi Iuliana, conf. univ. dr.,
Participarea cadrelor didactice a Facultății REI la:
1. Trainingul Misiune de Asistență Tehnică cu genericul Procedurile de recunoaștere și
echivalare a studiilor și a calificărilor: limite și oportunități, 24 octombrie 2019, organizat de
Oficiul Național Erasmus+ din Moldova, Chișinau (Z. Șișcan)
2. Seminar de informare Erasmus+Programme, 27 noiembrie, 2019, organizat de Oficiul
Național Erasmus+ din Moldova, Chișinau (R. Crudu, Z. Șișcan)

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
profesional mondial.
De asemenea se menține programul comun de studii cu Universitatea Ștefan cel Mare din
Suceava. Funcționează accordul de cotutelă internațională în elaborarea tezelor de doctorat, cu
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.

9.4.Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovații pentru
competitivitate”
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.

155

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 40. Implicarea profesorilor Departamentului „Contabilitate, audit și analiză
economică” în activitatea instituțiilor publice
Nr. Activitatea
Nume, Prenume
1. Consiliul Consultativ pe lingă Ministerul Nederița A., Țiriulnicoa N., Graur A.
Finanțelor
2. Consiliul de supraveghere a activității de audit Iachimovschi A.
pe lîngă Ministerul Finanțelor
3. Comisia de certificare a auditorilor pe lîngă Lazari L., Cumăunsă R.
Ministerul Finanțelor
4. Consiliul consultativ pe lîngă Curtea de Conturi Dima M.,
Iachimovschi A.
5. Comisia de experți în economie ANACEC
Nederiță A./Muntean N.
6. Membru al Consiliului Economic pe linga Cechina E.
Presedintele RM
7. Registru experțior ANACEC în cercetare și Bajan M., Bădicu G., Bîrcă A.,
inovare
Grigoroi L.,Lapițkaia L., Lazari L.,
http://www.cnaa.md/i/expertMihaila S., Muntean N., Popovici A.
commissions/registru-ci_anacec.pdf
8. Comisia de certificare a auditorilor interni din Bîrcă A.
sectorul public
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., Cauș L., Cumăunsă R., Gherasimov M.,
Caraman S., Harea R.
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.
9.5. Planul sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020.
Se realizează prin discuții tematice cu șefii de grupă în cadrul ședințelor de starostat,
organizate lunar de echipa managerială a facultății. Printre principalele subiecte discutate prioritate
156

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 cu privire la
interzicerea colectării mijloacelor băneşti în scopul organizării examenelor de absolvire, sesiunea
2020.
O altă acțiune de prevenire și combatere a corupției au fost pliantele elaborate în cadrul ASEM.
În cadrul unor ședințe organizate pe parcursul anului universitar 2019-2020, 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.
În perioada 1-10 septembrie 2019 și februarie 2020, 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 2020.
Subiectele legate de prevenirea și combaterea corupției au fost discutate în cadrul ședințelor
departamentului, ale Consiliului facultății BAA și ale Senatului 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.
În cadrul ASEM studenții facultății BAA pot opta pentru cursul universitar „Anticorupție și
buna guvernare”, din toamna anului 2019. Cursul universitar „Anticorupție și buna guvernare”, care
este parte a curriculei universitare a ASEM, în calitate de curs opțional, 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
cuprinde opt module de predare care acoperă instrumentele publice, sectorul privat și instrumentele
de responsabilizare a cetățenilor, predate de profesori ai ASEM, practicieni, anchetatori și procurori
ai Centrului Național Anticorupție și economiști ai Centrului Analitic Independent Expert-Grup.
Vladlen Cojocaru, dr., conf.univ. a fost delegat din partea ASEM, în vederea realizării și
desfășurării cursului „Anticorupție și buna guvernare”, Academia de Studii Economice a Moldovei
a organizat în parteneriat cu Expert-Grup și Centrul Național Anticorupție, lansat la 24 aprilie 2019.
La finalizarea cursului, studenții – participanți au primit 5 credite ECTS (European Credit Transfer
System).
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În Republica Moldova derulează o serie de reforme printre care reforma justiției. În acest
sens, Alexandra Tighineanu este implicată în calitate de expert non-cheie în cadrul proiectului
Uniunii Europene „Sprijin pentru prevenirea și combaterea eficientă a corupției în sistemul
justiției”.
9.6.Strategia de dezvoltare a societății civile
Dezvoltarea societății civile are o importantă majoră pentru valorile fundamentale,
democratice şi pluraliste ale oricărei țări, dar şi pentru încurajarea implicării sociale a cetățenilor în
procesele de dezvoltare.
Studenții facultății
prin participarea la realizarea diverselor proiecte realizate de
organizațiile societății civile, contribuie la o dezvoltare cuprinzătoare, la îmbunătăţirea standardelor
de trai şi a calității viețuii.
Studenților le sunt respectate drepturile la informare și învățământ în cadrul facultății.
9.7.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 care ‚in de strategia de dezvoltare a turismului,
printre care:
17 septembrie 2019 – O întâlnire cu angajatorii din domeniul hotelier
Pe data de 17.09.2019 a avut loc întâlnirea cadrelor didactice de la departamentul Comerț,
turism și alimentație publică din cadrul facultății BAA (ASEM) și a studenților din cadrul
departamentului sus numit (specialitatea licenta TSH si masterat GET) cu angajatorii din cadrul
industriei hoteliere din Republica Moldova.
26 septembrie 2019 – Eveniment dedicat Zilei Mondiale a Turismului, organizată de
Ambasada Bulgariei
Pe data de 26.09.2019, cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului, cadrele didactice ale
departamentului Comerț, turism și alimentație publică (dr. hab., prof., șefă departament Elena
Turcov și dr., conf., prodecan Roman Livandovschi) și studenții anului 3 ai specialității Servicii
hoteliere, turism și agrement, au participat la Recepția organizată de Ambasada Bulgariei, care a
avut loc în incinta hotelului Courtyard by Marriott.
19 noiembrie 2019 – O vizită de studiu în cadrul Agenției de Turism PANDA TUR
Pe data de 19.11.2019, studenții specialității TURISM au făcut o vizită de studiu în cadrul
Agenției de Turism PANDA TUR împreuna cu decanul facultății Roman Livandovschi și șefa
departamentului Comerț, turism și alimentatie publică dr. hab., Prof. Elena Turcov. Studenții au
avut ocazia să se familiarizeze cum funcționează o agenție de turism.
14 februarie 2020 – Vizită de studiu la expoziția "Tourism, loisir, hotels"
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Pe data de 14.02.2020 studenții de la specialitatea Servicii Hoteliere, Turism și Agrement
(SHT 181) au făcut o vizită de studiu, împreună cu profesorul lor Adrian Bulican, la expoziția
"Tourism, loisir, hotels", în cadrul căreia au avut ocazia să se familiarizeze cu ofertele turistice și să
se întrețină cu diverși angajatori din industria turismului.
10 februarie 2020 – Întâlnirea cu reprezentanții angajatorilor din industria turismului
Pe data de 10.02.2020, a avut loc întâlnirea studenților anului 3, specialitatea Servicii
Hoteliere, Turism și Agrement (SHT) și a cadrelor didactice ai departamentului Comerț, turism și
alimentație publică, cu reprezentanții angajatorilor din industria turismului: dl Eugeniu Scorțescu,
manager general, compania de turism Tatrabis și dna Ina Gladii, manager de proiecte din cadrul
Asociației Naționale a Turismului Receptor din Moldova.
9.8.Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020
Datele statistice arată că mai mult 94% dintre entitățile din Republica Moldova sunt entități mici și
mijlocii. Planul de acțiuni privind implementarea Acordului de asociere RM-UE prevede
implementarea Legii contabilității și raportării financiare începând cu 01.01.2019, care are ca scop
să reducă povara de raportare financiară a entităților mici și mijlocii. În acest context departamentul
„Contabilitate, audit și analiză economică” a organizat conferința științifică internațională, în cadrul
căreia s-au discutat prevederile noii Legi și compatibilitatea acesteia cu prevederile Directivei
europene privind contabilitatea, precum și cu prevederile Strategiilor de dezvoltare a întreprinderilor
mici și mijlocii.
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.
Referitor la Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, ]n cadrul
facultății au fost organizate:
Întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri și a instituțiilor de stat
În data de 5 decembrie 2019 a fost organizată o întâlnire a studenților programului de studii
BA, anul II, cu reprezentanții mediului de afaceri și a instituțiilor de stat, care au scopul de a susține
antreprenoriatul din Republica Moldova. Astfel, dl Alexandru Ciobanu (Organizația pentru
Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)) a prezentat oportunitățile de
lansare și dezvoltare a afacerilor pentru tineri în Republica Moldova, iar Rodica Mustață-Staci
(Fiscserinform) a vorbit despre importanța competențelor antreprenoriale într-o carieră de succes.
Un interes deosebit a provocat discursul dlui Vlad Șuleanschi (co-fondator Smokehouse), care a
descris particularitățile activității antreprenoriale.
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Concursul inter-universitar al planurilor de afaceri, in cadrul proiectului restart, 10
octombrie 2019
Concursul inter-universitar al planurilor de afaceri, organizat în cadrul proiectului
ReSTART, a permis studenților masteranzi de ași demonstra abilitățile antreprenoriale și spiritul de
inițiativă. Evenimentul a avut loc pe 10 octombrie 2019, fiind găzduit cu amabilitate de către
Universitatea Agrară de Stat din Republica Moldova. La competiție au participat 15 echipe din cinci
universități din Republica Moldova: ASEM, USM, UASM, USARB și USCH, planurile de afaceri
elaborate de masteranzi fiind jurizate de profesori din universitățile partenere din România,
Bulgaria, Slovacia.
Concursul studențesc „Azi student – mâine antreprenor”, 20 noiembrie 2019
La ediția din 2019 s-au înscris 16 echipe studențești, din patru universități: Academia de
Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat
„B.P. Hasdeu” din Cahul și Universitatea de Stat din Comrat.
Evenimentul are drept scop dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale, capacităţii de a lucra în
echipă şi a creativităţii. La baza concursului stă mini-jocul antreprenorial „Întreprinzătorul de fier”.
Juriul a fost format din partenerii concursului, întreprinzători şi profesionişti din domeniu.
Cadrul de politici pe termen lung și mediu privind dezvoltarea întreprinderilor micro, mici și
mijlocii (IMM-uri) din Republica Moldova este oferit de Strategia de dezvoltare a sectorului
întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020.
O direcție prioritară a acestei Strategii este dezvoltarea capitalului uman prin promovarea
competențelor și culturii antreprenoriale.
În prezent, educația antreprenorială este parte componentă a cursurilor opționale de profil
economic care se conțin în Curriculumul Național ca ore obligatorii și opționale recomandate de
Ministerul Educației. În cadrul ASEM educația și formarea antreprenorială se realizează și 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
învățământ universitar, la ciclu I. Disciplina respectivă urmărește scopul familiarizării studenților cu
principiile dreptului afacerilor, legislația ce reglementează activitatea de întreprinzător, deosebirea
activității de întreprinzător de alte activități social – utile, determinarea cercului de activități premise
față de cele pot fi practicate în baza permiselor speciale (licențelor), monopol de stat sau a
activităților interzise, procedura de înregistrare de stat a subiectelor dreptului afacerilor, organizarea
și activitatea persoanei juridice, modul de reorganizare și lichidare a subiectelor dreptului afacerilor,
procesul de insolvabilitate, principalele forme de organizare juridică a subiecților dreptului
afacerilor și organizarea internă a acestora.
În acest context, curriculumul universitar presupune o echilibrare a planurilor și programelor
de învățământ, obținerea unor rezultate adecvate cerințelor zilei de azi și tendințelor dezvoltării
social-economice. Curriculumul universitar este o premisă a asigurării calității procesului de
învățământ.
Totodată, pentru implementarea curriculum-ului disciplinar, dar și eficientizarea procesului
didactic la disciplina Dreptul afacerilor, a fost elaborat un set de materiale didactice precum
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manualul Dreptul afacerilor și inclusiv Indicațiile metodice la disciplina dreptul afacerilor
(http://irek.ase.md/) În același timp cadrele didactice realizează stagii de practică de formare în
cadrul diferitor întreprinderi.
9.9.Strategia Națională în domeniul protecției consumatorilor pentru perioada 2013-2020
In cadrul ASEM, începând cu Septembrie 2018, se implementează proiectul Jean Monnet Chair în domeniul

Politicilor UE de protecție a intereselor economice a consumatorilor/EU4CONS. Proiectul are scop
instruirea studenților precum și realizarea de traininguri pentru judecători, societatea non-academică
și cercetare pe tematica proietului.
Membrii echipei proiectului:
Plotnic Olesea, dr. hab., conf.univ, departamentul Drept, ASEM
Rodica CRUDU, dr., conf. univ., decan al facultatii REI, ASEM, expert cheie în cadrul proiectului
Ilie Demerji, dr., conf.univ., department Drept, ASEM
In cadrul proiectului, pe parcursul anului universitar 2019-2020, următoarele evenimente au
fost orgaizate:
1. Atelier de lucru ”E-TURISM ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR”, 28 noiembrie 2019
2. Webinar "Consumatorul durabil în mediul online", 12 Mai 2020,ora 13.00
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 săşi 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.
Olesea Plotnic, dr. hab., conf. univ., este coordonator al proiectului EU4CONS din cadrul
ERASMUS+ și membru în cadrul proiectului COST EU (Cooperare Europeană in Stiință și
Inovare). Responsabilă de realizarea proiectului UE Jean Monnet referitor la “EU policies for
protection of consumer economic interests” (perioada de derulare: 2018-2022).
1. Instruirea intensivă a funcționarilor publici în domeniul protecției consumatorilor din
cadrul Agenției pentru Supravegherea Pieței și Supravegherea Cosnumatorilor în cadrul proeictului
Jean Monnet EU4CONS, 15-25 iulie 2019 (https://infoconsumator.md/predare/).
2. Instruirea intensivă a judecătorilor în domeniul protecției consumatorilor din cadrul Curții
de Apel Chișinău, 31.01.2020 – 29.02.2020 în cadrul proiectului Jean Monnet EU4CONS, 15-25
iulie 2019 (https://infoconsumator.md/predare/).
3. Workshop-ul Jean Monnet cu tematica „E-turism și protecția consumatorilor”, 28
noiembrie
2019
în
cadrul
proiectului
EU4CONS
keynote
speaker
https://infoconsumator.md/workshop2/.
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Webinar Jean Monnet cu ocazia Zilei Mondiale a Consumatorului cu tematica
„Consumatorul durabil”, 12 mai 2020 în cadrul proiectului EU4CONS - coordonator de proiect
https://infoconsumator.md/webinar-ul-cosnumatorul-durabil-in-cadrul-zilei-mondiale-aconsumatorului/
În contextul aprobării de către Guvern a Strategiei în domeniul protecției
consumatorilor pentru anii 2013-2020 la Facultatea de Economie Generală și Drept a ASEM, în
cadrul departamentului anual este actualizată și aprobată curriculumul la disciplina „Dreptul
protecției consumatorului” la ciclul I – licență, ca o disciplină obligatorie pentru toate specialitățile
de drept, inclusiv la ciclul II – master.
Pe parcursul anului universitar 2019-2020, în vederea promovării conținutului disciplinei
respective au fost promovate acțiuni de informare și educare cu caracter permament și eficient,
astfel încât implementarea curriculei la disciplina Protecția consumatorilor fiind una temeinică și
eficientă.
Scopul principal al Strategiei cu privire la creșterea capacității decizionale a consumatorilor,
au fost desfășurate prin acțiuni importante cu privire la informarea consumatorilor, pe de o parte, în
calitate de studenți despre drepturile lor și, pe de altă parte, în calitate de beneficiari de produsele și
servicii plasate pe piață. Rolul și importanța programelor educaționale va crește, inițiindu-se
educarea consumatorilor în instituțiile de învățămînt superior și apoi, în baza unui curriculum mai
complexe, la nivel de master, la disciplina Protecția consumatorilor.
În anul 2019-2020 conf. univ. Vaculovschi Dorin a fost implicat în elaborarea proiectului de
lege privind regimul de zone defavorizate.
9.10. Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020”
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.
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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, în deosebi în semestrul II, au
fost organizate prelegeri, seminare, teste, activitate individuală, examene Conferințe Științiﬁce
Internaționale Studențești, susținerea tezelor de licență, tezelor de master, proiectelor de an,
practicile de producție utilizând soft-ul VideoConferințe MOODLE, Zoom.
În perioad martie-mai 2020, ca urmare a pandemiei de Covid-19 și a deciziei Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova, precum și a deciziei rectorului ASEM,
lecțiile s-au desfășurat în regim on-line, realizate cu ajutorul instrumentelor digitale și prin
intermediul diferitelor platforme educaționale: Moolde, Zoom, Google Classrooms, conform
orarului stabilit anterior.
În anul universitar 2019-2020, profesorii facultății BAA au dezvoltat circa 59 de cursuri în
format electronic, printre care 23 de cursuri active, folosind Sistemul informatic CMS/VLE
MOODLE.
Studenții beneficiază de materiale metodice la cursurile on-line și sunt pot atât să-și 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.
În ultimele decenii asistăm la intensificarea relațiilor internaționale cât și la dezvoltarea
furtunoasă atât a relațiilor comerciale internaționale. În același timp progresele obținute de
tehnologiile informaționale au dus în mod inevitabil la implementarea acestora în diferite domenii
ale vieții, inclusiv în relațiile de comerț intern și cel internațional.
Integrarea în structurile internaționale este o imperativitate a zilei pentru Republica Moldova, și,
în aceste condiții, disciplina dată, de rând cu celelalte discipline din categoria „internaționale”, îi va
ajuta pe viitorii juriști să se adapteze mai bine la noile realități existente.
Din aceste considerente, în noile planuri de studii pentru ciclul II masterat a fost inserată o nouă
disciplină Dreptul comerțului electronic. Temei pentru inserarea acestei discipline a servit
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Strategia națională de dezvoltare a societății
informaționale “Moldova Digitală 2020” nr. 857 din 31.10.2013//Monitorul Oficial nr.252257/963 din 08.11.2013. pe lângă acest act normativ putem să enumerăm și Lege privind comerțul
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 și documentul electronic nr. 91 din 29.05.2014 //
Monitorul Oficial nr.174-177/397 din 04.07.2014; Lege privind prevenirea și combaterea
criminalității 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 și moneda electronică nr. 114 din 18.05.2012 //
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Monitorul Oficial nr.193-197/661 din 14.09.2012; Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu
privire la Concepția guvernării electronice nr. 733 din 28.06.2006 // Monitorul Oficial nr.106111/799 din 14.07.2006
În cadrul cursului, pe lângă aspecte de ordin general legate de comerțul electronic, contractul în
formă electronică, principalele etape ale negocierii, încheierii și executării lui au fost analizate și
alte probleme nu mai puțin importante cum ar fi: mijloacele de probă în Internet; litigii privind
contractul; dreptul de autor în sistemele informatice; protecția consumatorilor în cadrul comerțului
electronic; protecția consumatorilor în cadrul comerțului electronic; infracțiunile în sistemele
informatice; reglementarea comerțului electronic în Republica Moldova etc.
9.11. Politica națională de Sănătate a Republicii Moldova 2007-2021
La 05.03.2020, la nivel de ASEM, a fost organizat un curs despre „Informarea studenților
despre sănătate” petrecut de un medic de familie.
Întâlnire cu medicul de familie
05.03.2020
ASEM
Anul II
„Prevenirea cancerului”
La facultatea BAA au fost întreprinse acțiuni de informare, despre nocivitatea şi riscurile
aferente consumului substanțelor narcotice sau psihotrope.
Pe data de 20.02.2020 a avut loc întrunirea studenților facultății BAA cu angajații Direcției
de Poliție a mun. Chișinău, din cadrul Secției coordonare activități de securitate publică. Ofițerii
Sandu Cernean și Serghei Nezus le-au vorbit studenților despre aspectele negative ale consumului
ilicit de droguri și pedeapsa prevăzută de legislație. Totodata s-a vorbit despr oportunitatea angajării
în cadrul politiei. Expertul în educație Zinaida Soroceanu, le-a vorbit despre tipurile de droguri și
consecințele consumului lor).

Politica Națională de Sănătate reprezintă un ansamblu de priorități și direcții de dezvoltare în
domeniul sănătății. Scopul Politicii Naționale de Sănătate constă în crearea condițiilor optime pentru

164

realizarea maximă a potențialului de sănătate al fiecărui individ pe parcursul întregii vieți și
atingerea unor standarde adecvate de calitate a vieții populației.
Obiectivele specifice ale Politicii Naționale de Sănătate :
a) asigurarea securității economice și sociale a populației;
b) promovarea sănătății și prevenirea maladiilor;
c) asigurarea unui început sănătos în viață;
d) menținerea sănătății tinerii generații
e) controlul bolilor cronice necontagioase;
j) crearea unui mediu ambiant sănătos și sigur
g) garantarea vieții fără violență și traume
i) asigurarea condițiilor pentru ameliorarea sănătății mintale
l) controlul maladiilor contagioase
m) obținerea de noi performanțe în sistemul de ocrotire a sănătății.
Securitatea statului și dezvoltarea durabila a societății vor fi obținute și prin intermediul
menținerii și fortificării sănătății tinerei generații, prin intermediul parteneriatului dintre autoritățile
administrației publice (centrale și locale), comunitate, societatea civilă și structurile internaționale.
Sănătatea umană este o condiție a existenței fizice a persoanei. Numai o persoană sănătoasă
atât fizic cât și moral, poate fi considerată pe deplin aptă de activitate și un subiect activ al societății.
Astfel, dreptul la protecția sănătății este cerința fără de care nu poate exista ființa umană, respectiv,
condiția existența speciei umane în general.
Includerea disciplinei „Dreptul sănătății” în planul de studii pentru programul de masterat
„Drept economic”, masterat, nu e deloc întâmplătoare deoarece cu toții suntem consumatorii
serviciilor medicale, în calitate de persoane fizice, și e necesar de a ști de ce servicii putem beneficia
și de a ne proteja drepturilor în cazul survenirii malpraxisului.
Pe lângă aspectele de ordin general legate de dreptul la ocrotirea sănătății se analizează așa
probleme cum ar fi: reglementarea activității personalului medical și farmaceutic; drepturile și
obligațiile pacienților în exercitarea dreptului la protecția sănătății; acordarea ajutorului medical în
realizarea dreptului la viață; reglementarea juridică a sănătății reproductive; dreptul la protecția
sănătății a bolnavilor cu maladii transmisibile; protecția sănătății mentale; reglementarea
transplantului de organe, țesuturi și de celule umane; cercetările biomedicale și experimentele pe
subiecții umani: aspecte legale și etice; măsurile legale pentru abuzuri în sistemul de sănătate.
De asemenea, în luna decembrie 2019, în cadrul sărbătorii Zilei Internaționale a Drepturilor
Omului, a fost petrecută o conferință studențească cu genericul „Dezvoltarea societății prin prisma
drepturilor omului”. Rapoartele prezentate au fost cu o tematică diversificată și foarte actuală.
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, în casdrul grupelor TAP s-a discutat utilizarea produselor funcționale la
fabricarea unor articolelor de patiserie.
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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.
9.13. Planul național pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane pentru anii
2018-2020 (HG 461 din 22.05.2018)
Concursul posterelor în contextul Campaniei Naționale „Săptămîna de luptă împotriva traficului
de ființe umane” S-au desemnat câștigătorii concursului de postere dedicate ”Zilei Europene de
luptă
împotriva
traficului
de
ființe
umane”
la
#ASEM
Câștigătorii, studenții grupei FB 193 și 184, s-au ales cu premii dulci, inclusiv o tortă Dulcinella,
ornamentată
în
specificul
tematicei.
Din comisia de evaluare au făcut parte: Țurcanu Galina, conf. univ., dr., Departamentul Teorie și
Politici Economice, Bilocaia Svetlana, conf. univ., dr., Departamentul Investiții și Activitate
Bancară, Dziubețcaia Tatiana, conf. univ., dr., Departamentul Finanțe și Asigurări, Suhaițchi
Cătălina, studentă în anul II, specialitatea Finanțe și Bănci și Oboroc Diana, studentă în anul I,
specialitatea
Finanțe
și
Bănci.
Posterele au fost analizate conform mai multor criterii, și anume: valoarea artistică, profunzimea
mesajului,
legătura
cu
tema
propusă.
De asemenea, au fost acordate diplome studenților de la Finanțe pentru participare și poziție civică
activă.
Eveniment
organizat
de
Facultatea
Finanţe,
ASEM.
#EuSuntASEM
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În cadrul întâlnirii din 22 octombrie a reprezentantului Centrului pentru combaterea traficului de
persoane din cadrul Guvernului cu studenții facultăților Tehnologii Informaționale și Statistică
Economică, Economie Generală și Drept, Contabilitate s-au discutat problemele, ce țin de traficul
ființelor umane. Reprezentantul a descris formele de exploatare și felul de manifestare a acestora:
sexuală, prin muncă, cerșetorie forțată, prelevarea de organe și criminalitatea forțată. O deosebită
atenție s-a acordat faptului, cum se poate evita de a fi
persoană traficată și care este asistența acordată de
Centru pentru a preveni astfel de situații. Studenții
au fost încurajați să sună la linia fierbinte a Centrului
pentru consultații și informare în caz de necesitate,
fie că este vorba de ei sau de rude.
9.14. 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.
Au fost publicate următoarele lucrări la tematica dată:
 PETROIA, A., SANDU, I. Gender Gaps in Public Spending for Health Care in the Republic
of Moldova. In: MEDICAL ANTHROPOLOGY eJOURNAL. [online]. Vol. 4, No. 57: Oct
2, 2019. Disponibil:
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3458380&journalid=2136318&issue
_number=57&volume=4&journal_type=CMBO&function=showissue
 PETROIA, A. Analysis of Gender Gaps in Public Spending in the Republic of Moldova. In:
DEVELOPMENT ECONOMICS: WOMEN, GENDER, & HUMAN DEVELOPMENT eJ
OURNAL. [online]. Vol. 8, No. 75: Oct 8, 2019. Disponibil:
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3458128&journalid=1979671&issue_nu
mber=75&volume=8&journal_type=CMBO&function=showissue
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9.15.

Strategia de mediu pentru anii 2014-2023
A fost organizată masa rotundă ”Îmbunătățirea utilizării instrumentelor economice pentru gestionarea
resurselor de apă și a sistemelor de gestionare a apei în Republica Moldova și valorificarea
potențialului local în domeniu”, pe 24 octombrie, de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului în parteneriat cu Facultatea Finanţe, ASEM, în cadrul proiectulului EUWI+
în
Republica
Moldova
pentru
țările
Parteneriatului
Estic.
Evenimentul a întrunit reprezentanți ai autorităților publice centrale, mediului academic, precum și
reprezentanți
ai
instituțiilor
și
asociațiilor
în
domeniu.
Scopul a fost de a sensibiliza societatea asupra problemelor ce țin de utilizarea eficientă a resurselor
de apă.

"Experiența
creării
unui
magazin
eco",
Speaker-Lilu
Ojovan.
Departamentul "Marketing și Logistică", Cercul Științifico-Studențesc a organizat un eveniment cu
scopul sensibilizării și educării populației în vederea ocrotirii mediului înconjurător. În cadrul
evenimentului, Lilu Ojovan, a relatat studenților istoria creării magazinului propriu.
25.11.2019
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/photos/pcb.2830565826988984/2830564976989069/?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 2019, s-a axat
pe realizarea a 5 proiecte finanţate din sursele bugetului de stat şi 27 proiecte de inițiativă.
Pe parcursul anului 2019 activitatea de cercetare și transfer tehnologic, finanţată din sursele
bugetului de stat, s-a 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;
 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 Interdisciplinară „Neuromarketing: noi abordări în
cunoaşterea comportamentului consumatorului”, cifrul proiectului: 19.00059.02.01F/MS,
directorul de proiect: dr. hab., Belostecinic Grigore;
 Conferință Științifică Internațională, „Contabilitatea și educaţia contabilă în societatea
digitală”, cifrul proiectului: 19.00059.06.15F/MS, directorul de proiect: dr. Grigoroi Lilia;
 Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare), „Analiza stabilităţii financiare în
sectorul corporativ”, cifrul proiectului: 19.00059.06.05. F/MS, directorul de proiect: dr.,
Muntean Neli
Colectivele de cercetare create în jurul directorilor de proiectele finanțate din sursele bugetului
de stat și a celor de inițiativă, s-au constituit în conformitate cu direcșiile prioritare de cercetare ale
instituției. Colectivele formate s-au dimensionat după specificul proiectelor și în concordanță cu
resursele financiare care au fost disponibile.

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. Termenul executării
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2019
III. Volumul total planificat al finanţării
343,5 mii lei
IV. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei)
Finanţarea planificată: 343,5 mii lei

Executată: 343,5 mii lei

V. Proiectele organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Institutul de Cercetări Economice şi Studii Europene al ASEM
Centrul de Competitivitate, Inovare şi Securitate Economică
VI. Executorii
Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Belostecinic Grigore, dr. hab., prof. univ., academician – director de proiect
Guţu Corneliu, dr., conf. cercet. – consultant ştiinţific
Cotelnic Ala, dr. hab., prof. univ. - cercet. șt. principal
Feuraș Eugenia, dr. hab., prof. univ. - cercet. șt. coordonator
Savciuc Oxana, dr., conf. univ. - cercet. șt. coordonator
Hîrbu Eduard, dr., conf. univ - cercet. șt. coordonator
Bragoi Diana, drd - cercet. știintific

VII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2019
Principalele rezultate (150 de cuvinte)
•
•
•

A fost elaborată baza informațională de date pentru evaluarea calitativă şi
cantitativă a nivelului competitivităţii Republicii Moldova în 2019
Au fost evaluate avantajele şi dezavantajele competitive ale Republicii
Moldova în context regional şi global.
A fost calculat Indicele Global al Competitivităţii al Republicii Moldova
pentru anul 2019.

VIII. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la
proiectul dat pe anul 2019
1. FEURAȘ, Eugenia,, Pâșchina, Tatiana. Методология и этика экономических
исследований. Кишинев: Primex.com, 2019, 236 c., ISBN: 978-9975-3359-0.4
2. T.Leahu, COTELNIC, Ala, V.Perju. The Information Interconnections, as a Contributing
Factor to the Automatic Achievement of Informative Issues within the Framework of the
Integrated Economic Management System. În: Book of Abstracts. The 43 rd congress of
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the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA); june 10-13, 2019,
Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 2019, pag.39-40, 0,1 c.a.

IX. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.)
Ministerul Economiei și Infrastructurii;
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
Universitățile cu facultăți de profil economic.
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. Termenul executării
2019
III. Volumul total planificat al finanţării (mii lei)
IV. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei), 2019
Finanţarea planificată ( mii lei): 244,4

Executată ( mii lei): 244,4

V. 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
VI. Executorii
Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului
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Secrieru A., prof. univ., dr. habilitat
Pârţaci I., prof. univ. , dr.
Lopotenco V., conf. univ. dr.
Biloocaia Sv.., conf. univ. dr.
Veveriţă I. drd.
Mija S., drd.
Ababii V., drd.
VII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2019
Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului (150 de cuvinte)
A fost elaborat studiul asupra tendințelor moderne declanșate la nivel internațional
și național cu impact potențial asupra sistemului financiar național (dezvoltarea și
promovarea conceptului de sistem financiar sustenabil);

 A fost elaborată metodologia de evaluare a calității sistemului financiar prin
prisma valorilor, standardelor și reglementărilor UE aplicate instituțiilor
financiare;

 A fost aplicată metodologia de evaluare a calității sistemului financiar prin
prisma valorilor, standardelor și reglementărilor UE;

 Au fost formulate și argumentate concluzii și recomandări aferente aplicării
metodologiei menționate la punctul precedent formulate;

 Au fost elaborate mecanisme, tehnici și instrumente de conformare la standardele
europene în materie bancară elaborate.

VIII. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la
proiectul dat pe anul 2019
Monografii:
1. SECRIERU, A.; LOPOTENCO, V.; PÂRȚACHI, V.; VEVERIȚĂ, I.; MIJA, S. Impactul
adaptării sistemului financiar din Republica Moldova la standardele Uniunii Europene, Ch.:
ArtPoligraf, 2020. 204 p.
Articole din reviste editate în străinătate:
2. LOPOTENCO, V. Evaluation of efficiency in the banking system in Republic of Moldova.
International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2019, 3 (23), 22-27. ISSN
2412-8368.
3. DAROVANNAIA, A.; LOPOTENCO, V. Evaluation of efficiency in the banking system in
Republic of Moldova. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2019,
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6(26), 13-18. ISSN: 2412-8368. doi: 10.31435/rsglobal_ijite. (ICV(Index Copernicus): 86.82).
Articole în reviste naţionale:
4. ABABII, V., SECRIERU, A. Rentabilitatea activității bancare sub impactul noilor modele
de business bancar, Economica, 2019, 3 (109), 60-69, ISSN 1810-9136.
5. MIJA, S. Metode econometrice complexe de evaluare a presiunilor inflaţioniste în baza
activităţii economice, Economica, 2019, 2 (108), 133-145, ISSN 1810-9136.
Articole în culegeri naţionale:
6. 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. 716, 0.7 c.a., ISSN 2344 – 6315. Disponibil: http://www.analefseauem.ro/upload/arhivarevista/2018/Volum_2018.pdf
Rapoarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri
(naţionale / internaţionale):
7. ABABII, V. Rentabilitatea activității bancare sub impactul noilor modele de business
bancar. În: Controlul Intern în cadrul Instituţiilor financiare în contextul noului cadru de
reglementare şi al provocărilor tehnologice, Conferinţa ştiinţifico - practică internaţională din
22-23 martie 2019, Chișinău, 2019, 62. ISBN 978-9975-75-947-2.
8. BILOOCAIA, S. Сrypto-assets as a new frontier of taxation. Збірник матеріалів v
міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «облік, оподаткування і
контроль: теорія та методологія», 28 червня 2019 року, м. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. pp.
31-33, ISBN 978-966-654-536-0. Disponibil:
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/35651/1/31.pdf
9. BILOOCAIA, S. Tendințele principale în evoluția metodelor inovaționale ale atragerii
investițiilor. În: Controlul Intern în cadrul Instituţiilor financiare în contextul noului cadru de
reglementare şi al provocărilor tehnologice, Conferinţa ştiinţifico – practică internaţională din
22-23 martie 2019, Chișinău, 2019, 56. ISBN 978-9975-75-947-2.
10. BILOOCAIA, S. The prospect of the capital market development through implementation
in the Republic of Moldova the best European Union practice in the field of corporate
governance. Culegerea materialelor conferinţei internaţionale știinţifico-practice „Creşterea
economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială”, Ediţia a XIV-a. 10-11
octombrie 2019, Chişinău : INCE, 2019. volume 2, pp. 86-93, ISBN 978-9975-3305-7-2.
11. LOPOTENCO, V. Aplicarea metodei DEA în evaluarea eficienţei sistemului bancar din
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Republica Moldova. In: International Symposium Experience. Knowledge. Contemporary
Challenges „Necessity of new Economic-Social Paradigms in the current globalization
Context” May 23rd - 24th, 2019. Bucureşti: Editura „ARTIFEX”, 127-140. ISBN: 978- 6068716-44-2.
12. DAROVANNAIA, A.; LOPOTENCO, V. Structural aspects of financial system
development. In: Proceedings of the XI International Conference of European Academy of
Sciences & Reserch, 18-21 December 2019. Bonn: “EASR”, 2019, 12-13. ISBN:
9798615606588
13. SECRIERU, A. Cost-eficiența adaptării sistemului financiar din Republica Moldova la
standardele UE. În: Controlul Intern în cadrul Instituţiilor financiare în contextul noului cadru
de reglementare şi al provocărilor tehnologice, Conferinţa ştiinţifico – practică internaţională
din 22-23 martie 2019, Chișinău, 2019, 48. ISBN 978-9975-75-947-2.
14. VEVERIȚĂ I. Analiza și evoluția sistemului bancar al Republicii Moldova. Статистика
методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку: збю
текстів доповідей за матеріалами ХІХ Міжнародної наук.-практ. Конф., 23 травня 2019.
Хмельницький: Хмельницькийуніверситет управління та права імені Луоніда Юзькова,
2019, 240-249. ISBN 978-617-7572-26-7.
IX. 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.
PROIECTE PENTRU ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE ŞI LUCRĂRI DE
VALOARE
1. Conferinţă ştiinţifică internaţională „Contabilitatea şi educaţia în societatea digitală”
a. Directorul proiectului: Grigoroi Lilia, dr., conf. univ.
b. Codul proiectului: 19.00059.06.15 F/MS
c. Termenul de execuţie: 2019
d. Valoarea finanţării bugetare: 30 mii lei
2. Conferinţă ştiinţifică internaţională interdisciplinară „Neuromarketing: noi abordări
în cunoaşterea comportamentului consumatorului”
a. Directorul proiectului: Belostecinic Grigore, academician, dr. hab., prof. univ.
b. Codul proiectului: 19.00059.02.01 F/MS
c. Termenul de execuţie: 2019
d. Valoarea finanţării bugetare: 30 mii lei
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3. Editarea Monografiilor Ştiinţifice (lucrări de valoare) „Analiza stabilităţii financiare în
sectorul corporativ”
a. Directorul proiectului: Muntean Neli, dr., conf. univ.
b. Codul proiectului: 19.00059.06.05 F/MS
c. Termenul de execuţie: 2019
d. Valoarea finanţării bugetare: 25 mii lei

Proiectele internaționale în derulare în anul universitar 2019-2020 sunt prezentate în tabelul 53.
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Tabelul 41. Proiecte internaționale în derulare anul 2019-2020
Nr.
d/o

Numărul de
referinţă

1)

597912-EPP-12018-1-MDEPPKA2CBHE-SP

2)

597889-EPP-12018-1MD-EPPKA2CBHE-SP

Titlul proiectului / Acronimul

Obiective stabilite

Perioada de
implementare

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
“Consolidarea capacităților de gestionare a individuale. Proiectul își propune să sporească
cercetării și a științei deschise ale instituțiilor eficiența, calitatea și excelența capacităților
de învățământ superior din Republica universității din Moldova și din Armenia în domeniul
cercetării și al capacităților de cercetare științifică,
Moldova și Armenia -MINERVA”
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

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.

2018-2021

Strengthening Research management and
Open Science capacities of HEIs Moldova
and Armenia -MINERVA

Towards European University Lifelong
Learning Model in Moldova (COMPAS)

Spre un Model European Universitar de
învăţarea continuă

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)
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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-12017-1-ATEPPKA2CBHE-JP

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.

Reforming Master Programmes in
Finance in Armenia and Moldova”
(REFINE)

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.

Reformarea Programelor de Master in
Finanțe in Armenia si Moldova

4)

585620-EPP-12017-1- ELEPPKA2CBHE-JP

2017-2020

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-upurilor și abordare inovativa în colaborarea dintre
universități și antreprenori.
Obiective specifice: 1) Înființarea, echiparea și
stabilirea relațiilor între Centre creative (Smart Caffes),
care vor oferi suport studenților și cercetătorilor pentru
generarea, creșterea și comercializarea ideilor creative
proprii prin antreprenoriat și/sau inovare în trei țări
partenere; 2) Încurajarea spiritului de întreprinzător și
crearea afacerilor proprii de către studenți; 3)
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2017-2020

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-12017-1-ROEPPKA2CBHE-JP

Reinforce entrepreneurial and digital
skills of students and teachers to enhance
the modernization of higher education in
Moldova (RESTART)

Consolidarea competențelor antreprenoriale
și digitale ale studenților și cadrelor didactice
pentru a îmbunătăți modernizarea
învățământului superior din Moldova

6)

599823-EPP-12018-1MDEPPJMOCHAIR

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

Catedra Jean Monnet „Politicile UE pentru
protecția intereselor economice ale
consumatorilor”

Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a
extinde beneficiile și a spori impactul curriculumului
antreprenorial asupra studenților și cadrelor științificodidactice prin valorificarea experienței avansate în
domeniu. ASEM urmează modernizeze 4 cursuri și să
elaboreze 2 cursuri noi, fiind organizate și 2 sesiuni de
formare a formatorilor la București și Košice. În cadrul
proiectului vor fi în total antrenați 384 de masteranzi,
75 cadre didactice și personal administrativ, 96
reprezentanți din cadrul întreprinderilor, asociațiilor
profesionale,
societății
civile
și
entităților
guvernamentale din Republica Moldova.

2017-2020

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

2018-2021

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
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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-12016-1-MDEPPKA2CBHE-SP

Elevating the internationalisation of
higher education in Moldova (ELEVATE)

Sporirea nivelului de internaționalizare al
invatamintului superior din republica
Moldova

8)

609656-EPP-12019-1-MDEPPKA2CBHE-SP

Leadership și Management în
Învățământul superior din Republica
Moldova/Moldova Higher Education
Leadership and Management,

Obiectivul general al prezentului proiect constă în
suportul,
modernizarea
și
internaționalizarea
învățământului superior în Republica Moldova.

2016-2019
(extins până la 14
octombrie 2020)

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.

Obiectivul major al proiectului: Consolidarea
guvernanței, a planificării strategice și a
managementului în universitățile din Moldova, pentru
a sprijini reforma sectorului prin creșterea capacității
de conducere și a capacității de gestionare.
Obiective specifice: Identificarea aplicabilității celor
mai bune practici din universitățile partenere ale UE în
ceea ce privește proiectarea și livrarea programelor de
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2019 - 2022

dezvoltare profesională, pentru a crește capacitatea de
conducere și de gestionare a universităților din
Republica Moldova; Elaborarea unui program de
instruire
destinat
dezvoltării
managementului
învățământului superior, axat pe guvernare, planificare
strategică și management, adecvat pentru livrarea în
universitățile din Republica Moldova; Instruirea
personalului universităților din Moldova în vederea
livrării
programului
destinat
dezvoltării
managementului și leadershipului; Crearea unei
infrastructuri care să sprijine și să susțină programul de
dezvoltare a leadershipului și managementului;
Pilotarea și implementarea ulterioară a noului program
de dezvoltare a leadershipului și managementului în
universitățile din Moldova; Diseminarea informatiei
despre noul program și constatările pentru
învățământul superior din Republica Moldova.
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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 2019-2020. 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 2019-20120, cadrele didactice au publicat 42 lucrări științifice și metodicodidactice
Tabelul 42. Rezultatele implementării activităților științifice la facultatea TISE
Materiale
Monografii
Articole
Teze
Total
Departament
Manuale
Metodico ştiinţifice ştiinţifice
didactice
Informatică
și
managementul
9
22
2
33
informației
Econometrie
și
1
8
9
statistică Economică
Total
1
17
3
42
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 2019-2020 în cadrul facultății au fost organizate mai multe manifestări
științifice atât cu participarea profesorilor, cât şi a studenţilor.

Nr.
1.

Tabelul 43. Manifestări științifice organizate pe parcursul anului universitar 2019-2020.
Data
Statutul
Denumirea
Numărul de
participanţi
Conferinţa ştiinţifică Competitivitatea şi inovarea în economia 20
internaţională
cunoaşterii

2.

iunie 26-27,
2020

3.

iunie 19-20,
2020

Teleconferință
științifică
internațională
Simpozionul ştiinţific
internațional

Teleconferința internațională a tinerilor
cercetători “Crearea Societății
Conștiinței”, (TELE-2020), Ediția a 9-a.
Simpozionul ştiinţific al tinerilor
cercetători, Ediţia a XVIII-a, iunie 2020
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24

12

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Facultatea Economie Generală și Drept
Pe parcursul anului universitar 2019-2020, personalul academic din cadrul facultății
„Economie Generală și Drept” a fost implicat la realizarea Proiectelor instituționale coordonate de
ASEM și Proiecte internaționale:
BARBĂNEAGRĂ Oxana – Membru al echipei unui proiect de dezvoltare obținut prin competiție
internațională, Expert național, proiectul Erasmus+: „Fostering university-enterprise
cooperation and entrepreneurship of students via SMART Caffes/SMART”, Project ref:
585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP
BARBĂNEAGRĂ Oxana – Membrul proiectului de cercetare științific ”Dezvoltarea politicilor
pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă” – 02.01.20 - 31.12.20
IGNATIUC Diana – manager de Proiect MANAGEMENT COMMITTEE OF OUR COST
ACTION CA19122 – EUGAIN (https://www.cost.eu/actions/CA19122/#tabs|Name:managementcommittee)
CIMPOIEȘ Liliana – membru al Proiectului de cercetare “ADAPTAREA SISTEMULUI DE
EDUCAȚIE – CERCETARE CU PROFIL AGRAR DIN REPUBLICA MOLDOVA LA
CONDIȚIILE SOCIETĂȚII CONTEMPORANE” cu cifrul nr. 20.80009.0807.44, 01-12.2020
FEURAȘ Eugenia – membrul 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
VACULOVSCHI Elena – membru în Comitetul de management al Programului COST în cadrul
Proiectului CA19139, PROCESS-BASED MODELS FOR CLIMATE IMPACT
ATTRIBUTION ACROSS SECTORS. (https://e-services.cost.eu/action/CA19139/participants )

Volumul activităților de cercetare
Conform Planului de cercetări științifice, conferențiarul universitar, doctor în economie,
IGNATIUC Diana, la finele anului 2019 a prezentat rezultatele studiului realizat în cadrul Proiectului
de inițiativă cu tema „COMPETITIVITATEA ECONOMIEI NAȚIONALE ÎN CONTEXTUL
DEZVOLTĂRII DURABILE. FACTORII COMPETITIVITĂȚII DURABILE A ECONOMIEI
NAȚIONALE”.
Relevanța rezultatelor științifice obținute în cadrul Temei de cercetare este determinată de
examinarea competitivității durabile a economiei naționale luând în considerație importanța integrării
cu succes a sistemului economic național în circuitul internațional de relații competitive accentuate.
Conceptul de competitivitate a apărut într-o perioadă de dezvoltare lină și continuă a activităților
economice și s-a dezvoltat odată cu schimbările petrecute la nivel internațional, în contextul noilor
provocări ale economiei bazate pe cunoștințe. Dintr-o asemenea perspectivă au fost elaborate definiții
ale acestui concept și construite totodată modele de referință, tipologii valoroase pentru dezvoltarea
gândirii economice și pentru îmbunătățirea practicii economice. Dinamica fenomenelor economice,
diversitatea și amplitudinea disfuncționalităților și discontinuităților din economiile moderne au
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generat și continuă să genereze preocupări noi pe linia teoriei moderne a competitivității economiei
naționale. În această ordine de idei, apare necesitatea conceptualizării competitivității durabile a
economiei naționale, determinării și studierii factorilor ei determinanți precum și analizei politicilor și
a modalităților de asigurare a competitivității durabile a economiei naționale a Republicii Moldova.
Lista publicațiilor membrilor facultății sunt prezentate în Anexe.
Menționăm și participarea (fără comunicare) la manifestări științifice, științifico-practice
În totalul manifestărilor la care a luat parte personalul academic, o pondere înaltă revine 
Conferințelor Științifice Internaționale (inclusiv în străinătate);  Mese rotunde organizate de
universități și instituții din Moldova și în cadrul ASEM (vezi tabelul).
Tabelul 44. Participări la manifestări științifice a profesorilorde de la Departamentul Teorie
și Politici economice
TOMȘA Aurelia
 Masa rotundă cu genericul ”Antreprenoriatul – oportunitate reală pentru
BARBĂNEAGRĂ
generațiile viitoare”. Organizator: Secția ”Cercetări în antreprenoriat” a
Oxana
Institutului Național de Cercetări Economice (INCE). 24 septembrie 2019
 Conferința națională „Învățarea pe tot parcursul vieții – o necesitate
TOMȘA Aurelia
pentru a fi competitiv”. Organizator: Școala de Formare Continuă ASEM.
BARBĂNEAGRĂ
24 octombrie 2019
Oxana
 Conferința Anuală Internațională MACRO 2019”Atenuarea
TOMȘA Aurelia
inegalităților: o precondiție fundamental pentru o creștere economică
BARBĂNEAGRĂ
durabilă”. Ediția a VII-a. Organizator: Centru Analitic Independent
Oxana
”Expert-Grup”. 7 noiembrie 2019
 Masa rotundă cu genericul ”Organizarea lucrului individual prin prisma
TOMȘA Aurelia
centrării pe student și formării de competențe pe domeniul de formare
profesională Finanțe”. Organizator: departamentul ”Finanțe și Asigurări”
din cadrul ASEM. 28 noiembrie 2019
 Conferința Științifică Studențească ”Dezvoltarea societății prin prisma
TOMȘA Aurelia
drepturilor omului”. Organizator: departamentul ”Drept” din cadrul
ASEM. 10 decembrie 2019
TOMȘA Aurelia
 Conferința Științifică Internațională „Competitivitate și inovare în
economia cunoașterii”. 27-28 septembrie 2019. Chișinău: ASEM
 Masa rotundă cu genericul ”Reforma managementului finanțelor publice:
TOMȘA Aurelia
realizări și lecții de învățat”. Organizator: departamentul ”Finanțe și
VACULOVSCHI
Asigurări” din cadrul ASEM. 1 noiembrie 2019
Elena
 Masa Rotundă Interdepartamentală cu genericul „Dimensiunea umană a
FEURAȘ Eugenia
activității economice și valorificarea potențialului uman”. Organizatori:
BARBĂNEAGRĂ
dep.”TPE” și dep.”RUAPC” din cadrul ASEM. 20 noiembrie 2019
Oxana
FILIP Nolea
CIMPOIEȘ Liliana
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 Conferința științifică internațională ”Competitiveness and Innovation in
Knowledge Economy”, 27-28 septembrie 2019
 Conferința Științifică Internațională Interdisciplinară „Neuromarketing:
noi abordări în cunoașterea comportamentului consumatoruluiˮ din 21-22
noiembrie 2019, Chișinău, ASEM, 2019
 Conferința Internațională Științifico-Practică „Logistica și SCM:
perspective de dezvoltare în Republica Moldovaˮ (ediția a II-a) din 29
noiembrie 2019, Chișinău, ASEM, 2019.
 Masa Rotundă Interdepartamentală cu genericul „Dimensiunea umană a
activității economice și valorificarea potențialului unam”. ASEM:
departament „Resurse umane, afaceri publice și comunicare”,
departament „Teorie și Politici Economice”, 20 noiembrie 2019
 Conferința internațională Științifico-Practică ”Logistica și SCM:
perspective de dezvoltare în Republica Moldova”, 29 noiembrie 2019
 Conferința Științifică Internațională-practică interdisciplinară
„Neuromarketing: noi abordări în cunoașterea comportamentului
consumatorului” din 21-22 noiembrie 2019, ASEM

FEURAȘ Eugenia

 Conferința științifico-practică «Непрерывное образование в интересах

BUCOS Tatiana

устойчивого развития: новые вызовы», 4-5 iunie, Astana, Kazakhstan
 Conferință științifică cu participare internațională: EUROPENIZAREA ȘI
GLOBALIZAREA
ȘTIINȚEI
ECONOMICE:
PROVOCĂRI,
TENDINȚE, PERSPECTIVE. 16-17 octombrie 2019. Universitatea
Liberă Internațională din Moldova.

BALAN Aliona

BALAN Aliona

BALAN Aliona

BARBĂNEAGRĂ
Oxana
BARBĂNEAGRĂ
Oxana
VACULOVSCHI
Elena

FILIP Nolea

Majoritatea cadrelor didactice din cadrul facultății au participat la Conferința Științifică
Internațională „Competitivitatea și Inovarea în economia cunoașterii” organizată de ASEM din 27 –
28 septembrie 2019, 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.
Facultatea Contabilitate
Pentru organizarea manifestărilor științifice în 2019 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, Bajan Maia, Mihaila Svetlana,
Hlaciuc Elena, Grosu Veronica, Condrațchi Liliana, Masko Ludmila, Kuzina Ruslana, etc.
Pentru scrierea monografiei în 2019 a fost cîștigat proiectul 02/22.10.18F Monografia “Analiza
stabilității financiare în sectorul corporativ”, Director de proiect: Muntean Neli.
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În iunie a fost câștigat Proiectul «Stratégies d’amélioration de la qualité des études dans le
cadre de la faculté de Comptabilité», depus Projet régional « Assurance qualité et gouvernance
universitaire » în cadrul L’Agence Universitaire de la Francophonie din cadrul departamentului de
către Grigoroi L., Lazari L., Bîrcă A.
În anul de studii 2019-2020, 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”
inițiate în 2019 și continuate în 2020:
 „Dezvoltarea contabilității și raportării financiare în contextul integrării europene a
Republicii Moldova”: Conducător – Graur Anatol, dr., conf.univ.; Executanţi – cadre
didactice, inclusiv cu titlu ştiinţifico – didactic din cadrul departamentului.

„Armonizarea activităţii de audit la normele europene”: Conducător – Iachimovschi
Anatolie, dr., conf.univ.; Executanţi – cadre didactice, inclusiv cu titlu ştiinţifico – didactic.
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.
Volumul activităților de cercetare
Valorificarea activităților de cercetare (cărți, articole alte publicații)
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 2019-2020, în activitatea de cercetare-inovare au prezentat mai multe
lucrări, lista cărora este în Anexă.
Manifestări științifice organizate (la nivel national și internațional)
În perioada anului de studii 2019-2020 facultatea „Contabilitate” a organizat mai multe
evenimente, printre care cele mai importante sunt:
1. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească „Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor
cercetători", din 12-13.03.20, ASEM în parteneriat cu Universitatea Ștefan cel Mare din
Suceava, România și facultatea „Științe Economice”, Universitatea de Stat din Poloțk, Belorus și
Curtea de Conturi a RM.
2. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională de Contabilitate ,,ISSCA 2020”, din 02-03.04.20, ASEM în
parteneriat cu Asociaţia ACCA şi KPMG Moldova dedicată Zilei profesionale a contabilului.
3. Concurs Internațional Studențesc ,,Profesia contabilă – o carieră de succes”, din 09.11.2019,
ASEM în parteneriat cu Departamentul „Contabilitate, audit și finanțe” din cadrul Universității
Ștefan cel Mare din Suceava, România .
185

4.

Seminar de instruire organizat cu Școala de Formare Continuă ASEM pe tema ,,Modificările
operate în SNC și alte Reglementări contabile Naționale: Conținutul de bază și modul de
aplicare”. 21-25.10.2019. Predat de Nederiță A. Pentru cadrele didactice ale ASEM și CNC,
personalul din serviciul contabil al ASEM.
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor
În anul universitar 2019-2020, cadrele didactice au publicat 69 de lucrări științifice și metodicodidactice .
Tabelul 45. Publicaţiile cadrelor didactice ale facultăţii BAA realizate în anul de studii 20192020

Departament
Management
Marketing
și
Logistică
Comerț, Turism și
Alimentație Publică
Total

Manuale

Monografii

Articole
ştiinţifice

1

25

Materiale
Metodico didactice
1

20

3

1

1
2

1

Teze
ştiinţifice

11

6

56

6

Total
28
23
18

4

69

Manifestări ştiinţifice
Cadrele didactice ale facultăţii sunt implicate în organizarea numeroaselor manifestări
ştiinţifice naţionale sau internaţionale, atât în calitate de reprezentaţi ai corpului academic al
facultăţii/ASEM, cât şi de membri ai unor prestigioase asociaţii sau organizaţii ştiinţifice şi
profesionale.
În anul universitar 2019-2020 în cadrul facultății au fost organizate mai multe manifestări
științifice atât cu participarea profesorilor, cât şi a studenţilor.
Tabelul 46. Manifestări științifice organizate pe parcursul anului universitar 2019-2020
Nr.

Data

Statutul

Denumirea

Numărul
de
articip.

1

27-28
septembrie
2019

Conferinţa ştiinţifică
internaţională ASEM

Competitivitatea şi inovarea în economia
cunoaşterii

55

Simpozionul tinerilor
cercetători

Secțiunea III. Tendinţele marketingului
modern
Secţiunea VI. Perspectivele de dezvoltare
în sfera serviciilor: Comerţ, Turism şi
Alimentaţie Publică;
Secțiunea VII. Managementul şi
dezvoltarea durabilă a afacerilor în sec.
XXI

2

24 iunie
2020
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3

26
septembrie
2019

4

15
noiembrie
2019

5

6

21-22
noiembrie
2019
29
noiembrie
2019

Conferinţă organizată de
Ambasada Bulgariei în
Republica Moldova cu ocazia
zilei Mondiale a Turismului
Masă rotundă

Conferinţa Ştiinţifică
internaţională
Interdisciplinară:
Conferinţa internaţională
stiintifico-practică

Studierea ofertei turistice internaţionale a
Bulgariei şi oportunităţi de angajare
pentru absolvenţii de la specialităţile de
turism din Republica Moldova.
Masă rotundă consacrată Zilei Mondiale a
calității ”Managementul calității și
siguranța alimentului”, cu participarea
reprezentanților din Institutul Național de
Standardizare
Conferinţa Ştiinţifică internaţională
Interdisciplinară: Neuromarketing: noi
abordări în cunoaşterea comportamentului
consumatorului, ASEM
Conferinţa internaţională stiintificopractică "Logistica şi SCM: perspective de
dezvoltare în Republica Moldova", Ediţia
a 2-a. Chişinău, ASEM

50

18

11

11

Pe parcursul anului universitar 2019-2020, cadrele didactice ale Facultăţii Business şi Administrarea
Afacerilor au participat la diverse evenimente naționale și internaționale după cum urmează:
Tabelul 47. Participarea la congrese, simpozioane, seminare științifice,
mese rotunde a cadrelor didactice
Nr.
Tema evenimentului
Instituția organiza-tore,
Participantul/
orașul, țara, data
Autorul
desfășurării
comunicării
1
Conferinţa ştiinţifică internaţională
Chișinău: ASEM,
Cadrele didactice
”Competitivitatea şi inovarea în
22 -23 septembrie 2019
ale facultății BAA
economia cunoaşterii”
2
The Importance of National Cultural The international conference of Covas Lilia
Dimensions on Intercultural
cross-cultural competence, 22- Călugăreanu Irina
Competence Development of Future 23 noiembrie 2019, Iași, The
Gușuvati Aliona
Managers. In: The 16th International Romanian Academy
Conference of the SEA events
3
Conferinţa internaţională
AGEPI, Chișinău, Republica
Bilaș Lidmila
”Proprietatea inovațională și
Moldova,
Galanton Natalia
dezvoltarea durabilă”
20-21 noiembrie 2019
Dorogaia Irina
Șendrea Mariana
Iordachi Silvia
4
ХХ Міжнародної науковоХмельницький, Ucraina,
Bilaș Lidmila
практичної
21 mai 2020
(moderator)
конференції“Статистичні методи
та інформаційні технології аналізу
соціально-економічного
розвитку”, 2020,
5
V Международная
г. Винница, Ucraina,
Stihi Liudmila
научно-практическая
on -line
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конференция
информация и социум

25 июня 2020 г.

6

Problemele calității și falsificarea
mărfurilor.

Asociația pentru Protecția
drepturilor consumatorilor,
19 decembrie, 2019

7

Şedinţa comitetului tehnic CT 74
Turism şi Servicii Conexe:
Evaluarea standardelor europene şi
evaluarea standardelor naţionale în
curs de elaborare.
Course of seminars regarding
applied marketing, to enhance
professional practice through the
received knowledge
Masa rotundă „Accesul deschis – un
mediu de cercetare echitabil”
Jean Monnet Conference "Moldova
toward EU regional and cross-border
development"
Innovation and IP in times of
pandemics

Comitetul tehnic CT 74 Turism
şi Servicii Conexe, în cadrul
Institutului de Standardizare
din Moldova, 27 decembrie
2019
School of applied marketing,
Zgherea Georgetta
october 2019, Chișinău

Lecția publică (online)
”Competitivitatea Republicii
Moldova: tendințe și provocări”. –
Webinarul “România – un vecin și
partener de încredere pentru
Republica Moldova”, organizat în
cadrul proiectului ENACTED European Union and its
neighbourhood.
Consumatorul durabil in mediul
online

Academia de Științe a
Republicii Moldova,
05.05.2020
Network for enhancing EU's
actorness in the eastern
borderlands (2017-2625), cofinanțat de programul
Erasmus+ al Uniunii Europene,
08.05.2020.
Jean Monnet EU4CONS,
webinar, 12.05.2020

Masa rotundă "Reforma
managentului finanțelor publice:
realizări și lecții de învățat"
Training of trainers
Seminar de Marketing ,Metoda
Harvard de predare pe baza Caseurilor, pentru Top Manageri
Ateliere de lucru –„Women in

Masă rotundă, ASEM,
01.11.2019

8

9
10

11

12

13

14

15

16
17

18

Calmâş V
Tabunşcic O
Cernavca M.
Șpac Gh.
Fedorciucova S.

Masă rotundă, Chișinău,
ASEM, 25 octombrie, 2019.
Jean Monnet Conference, 2223 august 2019, ASEM

Şişcan Ecaterina
Elena Railean
Gaugaș Tatiana

UPROIN, Jean Monnet,
webinar, 28.04.2020

Livandovschi
Roman,
Gaugaș Tatiana
Saharnean Liliana
Belostecinic
Grigore

Axa Consulting, 18-19.06.2020
Digital Park, organizat de
“Dulcinella SRL, 06.02.2020,
10.00-17.00, Chisinau,”
Centrul pentru Dezvoltare
188

Livandovschi
Roman

Livandovschi
Roman,
Gaugaș Tatiana
Gaugaș Tatiana

Gaugaș Tatiana
Gaugaș Tatiana
Cristafovici Pr.
Saharneanu L.

Research and Innovation” în cadrul
Proiectului „Women in Innovators
Network Moldova”

19

20
21

Socio-Economică și Susținere
a Antreprenoriatului
Inovațional, cu susținerea
AQmbasadei SUA, local:
Artcor, str. 31 august 1989, nr.
137, Chișinău, 18 octombrie
2019, 17:30-19:30
Seminar științifico-practic - „From a Consiliul Concurenței din RM Saharneanu Liliana
developing to a developed economy: în colaborare cu ASEM, local:
on a competition systemin the
ASEM, Blocul F, aud. 203,
making and the case of Poland”,
Chișinău, 8 noiembrie 2019,
prezentat de Dr. Marek Martyniszyn, 9:30-11:30
lector la Queen,s University din
Belfast
Masa rotundă „Probleme ale Științei Masa rotundă, Chișinău,
Șișcan Ecaterina
Deschise în Republica Moldova”
ASEM, 12 decembrie, 2019.
Training „Creăm conținut digital în
Biblioteca de la Biblioteca
Șișcan Ecaterina
Wikipedia”
Științifică a ASEM, 18.02.2020
Facultatea Finanțe
Pe parcursul anului universitar 2019-2020, de către colaboratorii facultății „Finanțe” au fost
publicate 79 lucrări metodico-didactice și științifice (tabelul 48).
Tabelul 48. Lucrările metodico-didactice și științifice publicate de cadrele didactice
din cadrul facultății Finanțe
Departamentul

Finanțe și
Asigurări
Investiții și
Activitate
Bancară
Total

Manuale

Articole
științifice

Teze
științifice

Materiale
metodicodidactice

Total

0

Monografii,
inclusiv
capitole in
monografii
internationale
4

5

9

0

18

0

2

11

22

1

36

0

6

16

31

1
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Lista publicațiilor cadrelor didactice de la facultatea Finanțe este prezentată în Anexă.
Manifestări ştiinţifice organizate (la nivel naţional şi internaţional)
În perioada de referință, în cadrul facultății Finanțe au fost organizate 3 manifestații cu caracter
științific, și anume:
Tabelul 49. Manifestări științifice organizate de facultatea Finanțe
Nr.
Denumirea manifestării
d/o
1 Masa rotundă ”Îmbunătățirea
utilizării instrumentelor

Locația

Data/perioada

ASEM

24.10.2019
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Participanți
Conducerea ASEM
Reprezentanții Ministerul Agriculturii,

economice pentru gestionarea
resurselor de apă și a
sistemelor de gestionare a apei
în Republica Moldova și
valorificarea potențialului
local în domeniu”
Masă rotundă: ”Reforma
Managementului Finanțelor
Publice: realizări și lecții de
învățat”

2

Masa rotundă ”Organizarea
lucrului individual prin prisma
centrării pe student și formării
de competențe pe domeniul de
formare profesională Finanțe”

3

Dezvoltării Regionale și Mediului
Cercetătorii din cadrul proiectulului
EUWI+ în Republica Moldova pentru
țările Parteneriatului Estic
Cadre didactice
ASEM

ASEM

01.11.2019

28.11.2019

Conducerea facultății
Reprezentanții Ministerului Finanțelor
Reprezentanții Agenției de Achiziții
Publice
Cadre didactice din cadrul ASEM, USM,
UASM, UTM
Studenți, masteranzi
Conducerea facultății
Cadre didactice

Facultatea Relații Economice Internaționale.
Lista publicațiilor cadrelor științifico-didactice de la facultatea Relații Economice Internaționale
este prezentată în Anexă.
Cercetători integrați în programe/proiecte de cercetare


Proiectul de cercetare postdoctorală „Inovațiile în businessul financiar internațional. Posibilități
de aplicare în Republica Moldova”, Pisaniuc Maia.
 Proiectul de cercetare «Configurarea businessului inovațional în contextul concurenței
regionale”, nr 20.80009.0807.42 in cadrul Programului de Stat 2020-2023. Conducator al
Proiectului, Maia Pisaniuc. Membri în proiect, Harcenco Dorina, cercetător coordonator, DoduGugea Larisa, cercetător coordonator, Popa Marina, cercetător coordonator.
 ELEVATING THE INTERNATIONALISATION OF HIGHER EDUCATION IN
MOLDOVA(acronym: ELEVATE)/„Sporirea nivelului de internaționalizare aînvățământului
superior din Republica Moldova” /ELEVATE,573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
 JEANMONNET Network ”European Union and its neighbourhood.Network for enhancing
EUs actorness in the eastern borderlands –ENACTED, nr. ref. 587848-EPP- 1-2017- 1-ROEPPJMO-Network
 Proiecte COST
Cadrele didactice ale facultății au fost invitate în calitate de experți/ consultanți:
1) Rodica CRUDU, expert in evaluarea proiectelor finanțate de programul Orizont/ERANET
2) Rodica CRUDU, expert de evaluare a programelor de studii, Agenția Națională de Asigurare a
Calității în Educație și Cercetare
3) Rodica CRUDU, Membru al colegiului de redacție al revistei științifice Ecoforum, Universitatea
Stefan
cel
Mare
din
Suceava,
Romania
(http://ecoforumjournal.ro/index.php/eco/about/editorialTeam)
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4) Rodica CRUDU, redactor șef al revistei științifice Eastern European Journal of Regional
Studies/EEJRS
5) Marina POPA, redactor al revistei științifice Eastern European Journal of Regional Studies/EEJRS
6) Larisa DODU-GUGEA, expert de evaluare a programelor de studii, Agenția Națională de
Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
7) Larisa DODU-GUGEA, membru al bordului editorial al revistei științifice Eastern European
Journal of Regional Studies/EEJRS
8) Boris CHISTRUGA, expert de evaluare a tezelor de doctor, Agenția Națională de Asigurare a
Calității în Educație și Cercetare
9) Elina BENEA-POPUȘOI, expert de evaluare a tezelor de doctor, Agenția Națională de Asigurare a
Calității în Educație și Cercetare
10) LOBANOV Natalia, dr.hab., prof.univ. - membru al Comisiei de referenţi ai Revistei ştiinţificopractice „Relații Internaționale Plusˮ
11) Zorina ȘIȘCAN, membru al Bordului international de consilieri (International Advisory Board)
pentru editia a 6-a Society Consciousness Computers, 2020, Vasile Alecsandri University of Bacău,
Romania
 Manifestări științifice organizate (la nivel național și internațional);
1. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia
cunoaşterii”, (27 – 28 septembrie 2019), Sectiunea #3"Integrare europeana, Relaţii economice
internaţionale şi multiculturalitate"
Moderator secţiunea: DODU-GUGEA Larisa, dr., conf.univ.
CRUDU Rodica, dr., conf.univ.
2. Simpozionul Tinerilor Cercetători, ASEM, 25 iunie 2020, online/Moodle
Moderatori și membri ai juriului la Sectiunea 4, Integrare economică și cooperare
internațională, studenți:
Larisa DODU-GUGEA, dr. conf., univ.,
Marina POPA, dr., conf., univ.,
Elina BENEA-POPUȘOI, dr.conf., univ.
Tabelul 50. Participarea la congrese, simpozioane,seminare științifice,
mese rotunde, ateliere de lucru a cadrelor didactice
Tema evenimentului
Instituția
Autorul
organizatore, orașul, comunicării
țara,
data desfășurării
Conferinţa ştiinţifică internaţională ”Competitivitatea ASEM, 27-28
Lobanov
şi inovarea în economia cunoaşterii”
septembrie 2019
Natalia
Dodu-Gugea L.
Crudu Rodica
Popa Marina
Harcenco
Dorina
191

Mеждународная
1.
научно-практическая
конференция Современная архитектура мировой
экономики
(4I’s):
инвестиции,
инновации,
индустрия, интеграция.

Международная
2.
научно-практическая
конференция Конкурентный потенциал региона:
оценка и эффективность использования.

Международная
3.
научно-практической
конференция
Эколого-социо-экономические
системы: модели конкуренции и сотрудничества.
Conferinţa
4.
ştiinţifică naţională cu participare
internaţională Integrareprin Cercetare şi Inovare.

Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)
Ростов на Дону, 6
декабря 2019 г.
Хакасский
государственный
университет им. Н. Ф.
Катанова. Абакан, 7–8
ноября 2019 г.
Курганский
государственный
университет. Курган,
24 октября 2019г.
USM, Chișinău, 7-8
noiembrie 2019.

Masa rotundă: „Consolidarea relațiilor cu mediul de ASEM, 13 decembrie
afaceri în vederea alinierii conținutului programului de 2020
studii EMREI la cerințele pieței muncii”

Trainingul Misiune de Asistență Tehnică cu genericul OficiulNațional
Procedurile de recunoaștere și echivalare a studiilor Erasmus+ din Moldova,
și a calificărilor: limite și oportunități
Chișinau
24 octombrie 2019
Seminar de informare Erasmus+Programme
OficiulNațional
Erasmus+ din Moldova,
Chișinau
27 noiembrie 2019
Conferința științifică internațională “The future of ASE București,
Europe”.
31 octombrie 2019
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Chistruga Boris
Benea Elina
Hachi Mihai
Natalia
Lobanov

Natalia
Lobanov

Natalia
Lobanov

Natalia
Lobanov
Dodu-Gugea
Larisa
Crudu Rodica
Popa Marina
Lobanov
Natalia
Hachi Mihai
Benea Elina
Șișcan Zorina
Palii Natalia
Chiscă Maria
Șișcan Zorina

Crudu Rodica
Șișcan Zorina

Crudu Rodica
Popa Marina

Conferința științifică internațională “Neuromarketing: 21-22 noiembrie 2019, Dodu-Gugea
noi abordări în cunoasterea comportamentului ASEM
Larisa
consumatorului”.
Lobanov
Natalia
Crudu Rodica
Șișcan Zorina
Conferința științifică internaţíonală “Moldova
22-23 august 2019,
Crudu Rodica
toward1s EU’s regional and cross-border
ASEM
Dodu-Gugea L.
development”
”Atelierul de lucru « E-turism și protectia
28 noiembrie 2019,
Crudu Rodica
consumatorului”
ASEM
Jean Monnet Coordinator’s Conference Kick-off
19 Noiembrie 2019
Crudu Rodica
meeting
“EU Talks” Event: EU funded Development
ASEM, Chisinau,
Crudu Rodica
Opportunities for Youth
19 September 2019
Popa Marina
Dodu-Gugea L.
Webinar “Consumatorul durabil în mediul online”
12 Mai 2020
Crudu Rodica
Webinarul “Tips and Trick for the Interview”

11 Iunie 2020

Crudu Rodica

Atelierului „Women in Research & Innovation”
organizat în cadrul proiectului Women Innovators
Network Moldova implementat de Centrul pentru
Dezvoltare Socio-Economică și Susținere a
Antreprenoriatului Inovațional, cu susținerea
financiară a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la
Chișinău.
Discutarea publică a priorităților Strategiei de Țară a
Programului de Granturi Mici al GEF implementatde
PNUD Moldova pentru o nouă perioadă EO7

Artcor, Chișinău
18 octombrie 2019

Benea-Popușoi
Elina

Chișinau
Asociația de Dezvoltare
a Turismului în
Moldova.
6 decembrie 2019
Asambleea Generală a Uniunii Europene de Geoștiințe Copernicus
(EGU 2020),
Gesellschafte.V.și
"Sharing Geoscience Online"
European Geosciences
Union,
Vienna, Austria
3-8 mai, 2020
Teleconferinţa“Crearea Societăţii Conştiinţei”,
ASEM, American(TELE-2020), Ediţia a 9-a
Romanian Academy of
Arts and Sciences,
America House
iunie 26-27, 2020
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Benea-Popușoi
Elina

Șișcan Zorina

Șișcan Zorina

Public
1.
Procurement: Global Revolution IX
Conference
17-18 June 2019
University of Nottingham
Nottingham, UK
Workshop „WTO GPA implementation in Republic of
Moldova”
19 November 2019, Chisinau

University of
Harcenco
Nottingham
Dorina
Nottingham, UK, 17-18
iunie 2019
Chisinau, Ministerul
Economiei si
Infrastructurii si BERD

Harcenco
Dorina

Workshop on the European Competency Framework
for public
procurement professionals, 20 November 2019,
Brussels
Regional Workshop on Government Procurement for
Central and Eastern Europe, Central Asian and the
Caucasus Countries, 10-11 December 2019, Vienna

European Commission,
Brussels

Harcenco
Dorina

WTO, EBRD, Joint
Vienna Institute,
Vienna, Austria, 10-11
decembrie 2019
New Leadership for a New World, 28 May 2020,
University of
webinar
California, Berkeley
Conferința științifică internațională “Logistica și ASEM
SCM: perspective de dezvoltare in Republica
Moldova”, 29 noiembrie 2019, ASEM
Conferința științifică internațională “ Probleme actuale
Universitatea
ale lingvisticii si didacticii actuale limbilor straine”
pedagogică Ion Creangă
Chișinău,
26 noiembrie 2019
Colloquia Professorum “ Traditie si inovare in Universitatea de Stat
cercetarea stiintifica”, Editia a IX-a
“Alecu Russo” din
Balti,
11 octombrie 2019
Masa Rotundă “Globalizare, Multilingvism și ASEM
interculturalitate”
1 noiembrie 2019
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Harcenco
Dorina

Harcenco
Dorina
Dodu-Gugea
Larisa
Apachița
Svetlana

Apachița
Svetlana
Bolgari Natalia
Moldovanu G.
Crudu Rodica
Popa Marina
Bacinschii
Svetlana
Bolgari Natalia
Chiosea Angela
Diaconu
Luminița
Panainte Lidia
Romanova
Anastasia
Hîrbu Stella

Apachița
Svetlana
Bolgari Natalia

10.3. Manifestări științifice organizate (la nivel național și internațional)
Pe parcursul anului de studii 2019-2020 în ASEM au fost organizate mai multe manifestări științifice,
după cum urmează:
I. Denumirea manifestării
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ „CONTABILITATEA ȘI
EDUCAȚIA CONTABILĂ ÎN SOCIETATEA DIGITALĂ”
II. Denumirea organizaţiei
ASEM;
Parteneri: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România;
Universitatea din Poloșk, Belorusia,
Universitatea Națională de Economie di Odesa, Ukraina;
ACCA;
KPMG;
ACAP
III. Preşedintele comitetului de organizare
Lilia GRIGOROI, dr., conf. univ.
IV. Participanţi
Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării -157
România – 29; Ukraina – 1; Belorusia – 13; Rusia – 7; Armenia - 2
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
1. Luînd în consideraţie ritmul rapid de adopţie al noilor tehnologii TIC, este necesară o
Agendă specială, bazată pe standarde şi experienţe la nivel internaţional ce ar permite,
la nivel naţional să facă faţă noilor provocări legate de digitalizarea societăţii şi în
special a mediului de afaceri: ➢ consolidarea structurilor instituţionale – abordare
holistică; ➢ îmbunătăţirea metodologiei de măsurare a impactului TIC şi legătura cu
perfomanţele macroeconomice; ➢ definirea şi măsurarea competenţelor necesare
pentru o economie a viitorului; ➢ sistem de impozitare eficace și echitabil, adecvat
pentru era digitală.
2. Cercetările științifice trebuie orientate spre domenii noi: digitalizarea profesională,
schimbările tehnologice, noile forme ale fraudei și corupției, sustenabilitatea
corporativă, cu scopul de a identifica oportunitățile și provocările în curs și viitoare cu
care se confruntă profesia contabilă. În acest context, este necesar să fie continuate și
susținute conferințele naționale și internaționale, pentru ca cercetătorii în domeniu să
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își prezinte rezultatele cercetărilor către o comunitate largă. Apreciem că organismele
profesionale și unele companii private oferă sprijin financiar în organizarea de
evenimente științifice. Ne-am dori finanțări și pentru cercetători academice, pentru a
investiga aspecte care țin de viitoarele schimbări economice, tehnologice, sociale și
de mediu, atenuând astfel lacunele actuale în cercetarea asupra schimbărilor
susceptibile de a afecta contabilii, universitățile și angajatorii. Într-o lume digitalizată,
linia de demarcație între învățarea in cadrul universității și timpul petrecut acasă se
șterge din ce în ce mai mult. De aceea, este important ca universitățile autohtone să se
alinieze tendințelor mondiale, astfel vor pierde din numărul de studenți. Se lucrează
foarte mult, cel puțin la ASEM, de a combina educația tradițională cu noile tendințe
ale educației digitale, cum ar fi instruirea online, instruirea bazată pe Web, predarea
pe internet, instruirea combinată, etc. Însă am reitera că digitalizarea educației
universitare contabile necesită o diversitate de noi aptitudini și competențe atât din
partea cadrelor didactice, cât și din partea studenților, care vor avea nevoie de
cunoștințe extinse în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. Digitalizarea
educației universitare contabile nu este doar responsabilitatea ”altora”. Este a noastră,
a tuturor.

VI. Raport foto
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I. . Denumirea manifestării
CONFERINȚA
ȘTIINȚIFICĂ
INTERNAȚIONALĂ
„PROVOCĂRILE
CONTABILITĂȚII ÎN VIZIUNEA TINERILOR CERCETĂTORI”
II.

Denumirea organizaţiei
– Academia de Studii Economice din Moldova,
– Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, România;
– Universitatea de Stat, Poloțk, Republica Belarus;
– Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, România

III.
Preşedintele comitetului de organizare
Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă
1. MIHAILA Svetlana dr., conf. univ. ASEM,
2. GROSU Veronica, dr., prof. univ., Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, România
IV.
Participanţi
Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării
96 numar total
45 - Academia de Studii Economice a Moldovei
25 - Universitatea de Stat, Poloțk, Republica Belarus
16 - Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, România
10 - Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, România

V.

VI.

Recomandările manifestării ştiinţifice
 Conferinţa
Ştiinţifică
Internaţională
PROVOCĂRILE
CONTABILITĂȚII ÎN VIZIUNEA TINERILOR CERCETĂTORI, pune în
discuții subiecte abordate în literatura de specialitate, rețele de socializare, cursurile și
training-urile de instruire, atât de contabili, cât și de către inspectorii fiscali. Interesul
ridicat față de subiectele în cauză reiese din multitudinea de particularități atât
contabile cât și fiscale, care trebuie bine înțelese, interpretate și aplicate corect pentru
o reflectare fiabilă, exactă și conformă atât cu actele normative în vigoare, cât și cu
poziția oficială a organelor de control.
Raport foto
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I. Denumirea manifestării
CONFERINȚA NAȚIONALĂ MOLDTAX 2019
II. Denumirea organizaţiei
PROACTIVE Consulting, ASEM
III.
Preşedintele comitetului de organizare
Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă
Daniela SICINSCHII, Director Proactive Consulting
IV.
Participanţi
Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării
100
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
Importanța modificărilor normative în legislația contabilă și fiscală
VI.

Raport foto
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II.Denumirea manifestării
MASA ROTUNDĂ: ”GLOBALIZARE, MULTILINGVISM ȘI
INTERCULTURALITATE”

III.Denumirea organizaţiei
ASEM, Departament ”Limbi Moderne”
IV.Preşedintele comitetului de organizare
Moldovanu Gh., dr. habilitat, prof. univ., șef departament ”Limbi Moderne”
V.Participanţi
La manifestarea științifică interdepartamentală au participat cadre didactice de la mai multe
departamente din cadrul ASEM, în total – 22 participanți.
VI.Recomandările manifestării științifice
Multilingvismul și interculturalitatea în contextul globalizării reprezintă parametrii
esențiali ai societății contemporane complexe și, de cele mai multe ori, contradictorii.
Genericul mesei rotunde are o semnificație specială pentru țările europene, inclusiv și
Republica Moldova, care suportă schimbări în direcția migrării și integrări , inclusiv la nivel
cultural.
Învățarea limbii engleze reprezintă actualmente o condiție minimă indispensabilă, dar
nu și o garanție suficientă a reușitei studenților. Învățarea mai multor limbi asigură o
dezvoltare personală favorabilă reușitei economice și sociale a fiecărui cetățean. Astfel, ne
propunem ca obiectiv,
sa încurajăm învățarea limbilor străine și să promovăm diversitatea lingvistică în societate
și in special in ASEM.
Educația interculturală reprezintă un imperativ al societății moderne, deoarece
diversitatea lingvistică și culturală sunt o componenta fundamentală a identității europene.
VII.Raport foto
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I.
Denumirea manifestării
SEMINAR PROFESIONAL
MASĂ ROTUNDĂ PE PROBLEMELE PROMOVĂRII TURISMULUI NAŢIONAL

II.
Denumirea organizaţiei
ASEM,
Asociaţia Naţională a Agenţilor Economici de Turism din Republica Moldova

III.
Preşedintele comitetului de organizare
Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă
Turcov Elena, dr., hab., prof.univ. Departamentul Comerţ Turism şi Alimentaţie Publică
IV.
Participanţi
Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării
17
V.

Recomandările manifestării ştiinţifice
Turismul poate aduce beneficii importante economiei ţării noastre, doar că pentru a fi
cunoscută mai bine pe plan internaţional Republica Moldova are nevoie de o promovare
continuă. În diferite proiecte de promovare turistică a Republicii Moldova participă
instituţii de învăţământ, firme de turism, hoteluri şi întreprinderi vinicole.
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I. Denumirea manifestării
WORKSHOP „TINERETUL ŞI PROBLEMELE GLOBALIZĂRII. BUNĂSTARE
PRIN IMPLICARE”, ED. A II-A, DEDICAT ZILEI INTERNAȚIONALE A
STUDENȚILOR - 18 NOIEMBRIE 2019

II. Denumirea organizaţiei
Departamentul ”Drept”
III.
Preşedintele comitetului de organizare
Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă
Grâu-Panțureac Maria, doctorandă, Departamentul ”Drept”
Suvac Natalia, Centrul de Informare a UE din cadrul BȘ a ASEM
IV.
Participanţi
Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării
21 de studenți de la facultățile: „Contabilitate” (Grupele: Con-181, 182, 183); „Business și
Administrarea Afacerilor” (Grupele: MKL-181, 182)
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
Prezentarea informațiilor „Tineretul şi problemele globalizării. Bunăstare prin implicare”,
 Ziua studentului în Statele europene
 Drepturile și obligațiile studenților în Republica Moldova
 Avantajele studiilor europene
VI.

Raport foto

I. Denumirea manifestării
LECȚIE PUBLICĂ: ROLUL CURȚII CONSTITUȚIONALE ÎN CONSOLIDAREA
STATULUI DE DREPT – 19 OCTOMBRIE 2019.
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Invitat: Alexandru Tănase, ex-Președinte al Curții Constituționale

II. Denumirea organizaţiei
Departamentul ”Drept”
III.
Preşedintele comitetului de organizare
Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă
Zaporojan Veaceslav, dr., Departamentul ”Drept”
Tighineanu Alexandra, dr., Departamentul ”Drept”

IV.
Participanţi
Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării
80 de studenți ai anul I, II, III, specialitatea Drept, ASEM
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
Realizarea unei excursii la Curtea Constituțională
VI.

Raport foto
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I. Denumirea manifestării
CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ STUDENȚEASCĂ „ROLUL TRATATELOR ŞI
INSTITUŢIILOR INTERNAŢIONALE ÎN REALIZAREA OBIECTIVELOR
UNIUNII EUROPENE” – 25 NOIEMBRIE 2019

II. Denumirea organizaţiei
Departamentul ”Drept” al ASEM
III. Preşedintele comitetului de organizare
Demerji Ilie, dr. la Departamentul ”Drept” al ASEM
Demerji Maria, dr. la Departamentul ”Drept” al ASEM

IV. Participanţi
17 studenţi din grupele D-171, D-173, specialitatea Drept, facultatea EGD
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
Toţi studenţii au fost apreciaţi cu diplome de participare.
VI.

Raport foto
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I. Denumirea manifestării
CONFERINŢA ANUALĂ STUDENŢEASCĂ CU GENERICUL „IMPACTUL
INTERNETULUI ASUPRA DREPTULUI PROPRIETĂŢII INTELECTUALE:
REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE”. INVITAT: ANDREI MOISEI, AGEPI.
II. Denumirea organizaţiei
Departamentul ”Drept”
III.
Preşedintele comitetului de organizare
Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă
Tighineanu Alexandra, dr., departamentul Drept
IV.
Participanţi
Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării
25 de studenți ai specialității Drept, anul III, IV, ASEM.
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
Publicarea articolelor și dezvoltarea subiectelor în cadrul proiectelor juridice și tezelor de
licență.
VI.

Raport foto
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I.
Denumirea manifestării
LECȚIE PUBLICĂ ÎN CADRUL CAMPANIEI NAȚIONALE ”SĂPTĂMÂNA
ANTITRAFIC” - 22 OCTOMBRIE 2019 INVITAT: VICTOR CUCIUC, OFIȚER DE
URMĂRIRE PENALĂ PE CAZURI GRAVE ȘI EXCEPȚIONAL DE GRAVE, DIN
CADRUL CENTRULUI PENTRU COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINȚE
UMANE.

II.
Denumirea organizaţiei
Departamentul ”Drept”
III.
Preşedintele comitetului de organizare
Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă
Nastas Andrei, dr., departamentul Drept
IV.
Participanţi
Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării
45 de studenți ai specialității Drept, anul I, II, ASEM.
Recomandările manifestării ştiinţifice
Studenții au aflat din prima sursă despre tendințele și evoluția fenomenului traficului de
persoane în Republica Moldova, riscurile și consecințele acestei crime, despre instrumentele
de prevenire, etc.
✔Au prezentat interes informațiile cu privire la: cele mai frecvente metode utilizate la
comiterea infracțiunii; cele mai noi modalități de recrutare; statistica celor mai frecvente
scopuri pentru care sunt traficate persoanele; aplicarea în practică a comiterii infracțiunii;
reabilitarea victimelor traficului de ființe umane, etc.
✔În discursul său, Victor Cuciuc a accentuat importanța prevenirii fenomenului, precum și
apelarea, în caz de necesitate, la organele competente.
VI.
Raport foto
V.
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I. Denumirea manifestării
MASĂ ROTUNDĂ: DIMENSIUNEA UMANĂ A ACTIVITĂŢII ECONOMICE.
DEZVOLTAREA ŞI VALORIFICAREA POTENŢIALULUI UMAN. 20 NOIEMBRIE,
2019 , ASEM, CHIȘINĂU

II.Denumirea organizaţiei
ASEM, Departamentului/subdiviziunii Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare,

III.Preşedintele comitetului de organizare
Vaculovschi Dorin, doctor in economie, conferențiar universitar, ASEM, Departamentul
RUAPC
IV.Participanţi
58 de participanți
V.Recomandările manifestării ştiinţifice
Sporirea rolului Managementului Resurselor Umane în activităţile de management
organizaţional.
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Denumirea manifestării

I.

ATELIER DE LUCRU ”CURRICULUMUL UNIVERSITAR: PROVOCĂRI ȘI
OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE ÎN CONTEXTUL INTERNAȚIONALIZĂRII
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA”

II.Denumirea organizaţiei
ASEM

III.Preşedintele comitetului de organizare
TOMȘA Aurelia, dr., conf.univ., ASEM, Șef-departament ”Teorie și Politici Economice”

IV.Participanţi
50 participanți

V.Recomandările manifestării ştiinţifice
Conform Codului educației Republicii Moldova dezvoltarea curricumului universitar
reprezintă o direcție strategică de asigurare a calității învățământului superior. Aceasta în
condițiile intensificării proceselor de globalizare și regionalizare care au implicaţii tot mai
accentuate asupra tuturor aspectelor vieţii umane. Astfel, pentru a valorifica eficient
oportunitățile internaționalizării învățământului superior și pentru a putea face față
provocărilor parvenite în urma acestui proces este necesară o abordare sistemică a
curricumului universitar prin identificarea componentelor lui de bază aflate în permanentă
conexiune şi interdependenţă. În această ordine de idei, în contextul internaționalizării
învățământului superior din Republica Moldova pentru dezvoltarea curricumului universitar
recomandăm:
-

-

Centrarea curriculumului pe student;
Abordarea interdisciplinară şi pluridisciplinară a curricumului universitar la Ciclul
II:Masterat ceea ce permite studierea unor situaţii și realizarea unor cercetări
științifice mai complexe;
Promovarea conceptului de transfer curricular ca un instrument pentru asigurarea
compatibilităţii sistemului învăţământului superior din Republica Moldova cu cel
internațional, dar şi pentru transparenţa diplomelor.

VI.Raport foto
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Denumirea manifestării
MASĂ ROTUNDĂ INTERDEPARTAMENTALĂ “DIMENSIUNEA UMANĂ A
ACTIVITĂŢII ECONOMICE. DEZVOLTAREA ŞI VALORIFICAREA
POTENŢIALULUI UMAN”
I. Denumirea organizaţiei
ASEM
II. Preşedintele comitetului de organizare
TOMȘA Aurelia, dr., conf.univ., Șef-departament ”Teorie și Politici Economice”, ASEM
VACULOVSCHI Dorin, dr., conf. univ., Șef-departament ”Resurse Umane, Afaceri publice
şi Comunicare” , ASEM
III. Participanţi
32 participanți
IV. Recomandările manifestării ştiinţifice
Având în vedere rolul esenţial al capitalului uman pentru desfăşurarea activităţii economice,
pe măsura derulării proceselor de construire a structurilor industriale de bază şi al tranziţiei
spre o societate post-industrială preocuparea pentru urmărirea progreselor în sfera calităţii
muncii şi vieţii și a valorificării capitalului uman a devenit una de bază atât în cercetările
științifice cât și în politicile social-economice promovate. Pentru a gestiona eficient capitalul
uman este necesar de luat în considerare toate aspectele ce definesc personalitatea umană,
precum abilităţile, cunoştinţele, aspiraţiile, trăsăturile de temperament şi caracter. Cercetările
de specialitate au demonstrat faptul că valoarea individului creşte direct proporţional cu
nivelul său de instruire. Cea mai eficientă modalitate de valorificare a capitalului uman al
societăţii este oferirea posibilităţilor de angajare în câmpul muncii. Aceasta va oferi
persoanei oportunităţi de dezvoltare a capacităţilor, de demonstrare a cunoştinţelor, de
satisfacere a necesităţilor personale şi sociale.
Astfel, putem concluziona că pentru dezvoltarea și valorificarea potențialului uman în
Republica Moldova sunt necesar:
-

-

Elaborarea măsurilor coerente și politici guvernamentale integrate și integratoare;
Dezvoltarea capacității de dialog, informare, comunicare, parteneriat, negociere,
participare și transparență în gestionarea capitalului uman prin asumarea, de către
fiecare partener (individ, întreprindere, stat, societate), a răspunderii care îi revine
potrivit legii și statutului;
Centrarea educației și formării profesionale atât pe necesitățile pieței muncii din
Republica Moldova cât și pe nevoia de dezvoltare și perfecționare continuă a
capitalului uman;
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-

Cooperarea și cooperarea inter și intrainstituțională.

V. Raport foto
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I.

Denumirea manifestării
MASA ROTUNDĂ „REFORMA MANAGEMENTULUI FINANŢELOR PUBLICE:
REALIZĂRI ŞI LECŢII DE ÎNVĂŢAT”, 01 NOIEMBRIE 2019

II.Denumirea organizaţiei
Organizată de Departamentul «Finanţe şi Asigurări», ASEM

III.Preşedintele comitetului de organizare
Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă
Casian Angela, conf.univ., dr., Departamentul «Finanţe şi Asigurări», ASEM

IV.Participanţi
Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării
35 participanți din cadrul universităţilor din Republica Moldova şi din Ministerul Finanţelor
V.Recomandările manifestării ştiinţifice
Implicarea mai activă a cadrelor didactice, precum şi a cercetătorilor ştiinţifici din mediu
academic în promovarea reformelor în domeniul managementului finanţelor publice din
Republica Moldova
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I.
. Denumirea manifestării
CONFERINȚA
ȘTIINȚIFICĂ
INTERNAȚIONALĂ
INTERDISCIPLINARĂ
„NEUROMARKETING:
NOI
ABORDĂRI
ÎN
CUNOAŞTEREA
COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI”, EDIŢIA I, 21-22 NOIEMBRIE
2019, ASEM, CHIŞINĂU

II.

Denumirea organizaţiei
– Academia de Studii Economice din Moldova

III.
Preşedintele comitetului de organizare
Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă
Belostecinic Grigore, Academician, dr. hab., prof. univ.
Condraţchi Liliana, cerect. ştiinţific.
Ohrband Gerhard, cerect. Ştiinţific
Savciuc Oxana, dr., conf. univ.
Melnic Igor, dr., conf. univ.
Roşcovan Nina, dr.
Gaugaş Tatiana, drd.
Jucov Artiom, dr.
Niculaiţa Dumitru, drd.
Foighelman Alexander, masterand
IV.
Participanţi
Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării
La acest eveniment au participat peste 90 persoane, atât din Republica Moldova cât şi de
peste hotare, cu toate că au fost planificate locuri pentru 50 persoane maximum
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
Neuromarketingul nu este singura inovaţie ce permite o mai bună înţelegere a
consumatorului. Graţie progresului tehnologic, marketerii au acces la o cantitate tot mai mare
de date despre clienţi, iar capacitatea computaţională în continuă creştere permite analizarea
acestora pentru a identifica intenţiile de cumpărare.
Astfel, pe măsură ce fiecare dintre noi produce tot mai multe date – prin motoarele de
căutare, prin reţelele de socializare, prin telefoanele inteligente sau prin senzorii inteligenţi
instalaţi în centrele comerciale –, iar capacitatea computaţională creşte, companiile vor
ajunge să ne înţeleagă din ce în ce mai bine. Acest progres promite să aducă beneficii
multiple: pe de o parte, publicul larg va avea parte de produse atent concepute pentru a-i
satisface nevoile, iar resursele naturale şi omeneşti irosite astăzi pe produse fără succes
publicul larg vor fi folosite mult mai eficient. Astăzi, statisticile arată că aproximativ 80%
dintre produsele noi eşuează în primul an de la lansarea pe piaţă. Aşadar, o mai bună
înţelegere a consumatorilor şi rafinarea tehnicilor de marketing ar putea duce la un consum

212

mai înţelept, mai eficient şi totodată mai prietenos cu natura.
Directorii de marketing și publicitate se tem adesea de ceea ce ar putea dezvălui studiile de
neuromarketing. La urma urmei, un model de persuasiune științifică poate oferi dovezi
jenante sau dăunătoare cu privire la eșecul campaniilor anterioare care au irosit mii, dacă nu
milioane, de dolari.
Pentru Republica Moldova, acest domeniu – Neuromarketingul, este un domeniu nou de
cercetare de marketing, care studiază răspunsul cognitiv al consumatorilor, prin urmare
vedem o perspectivă mare cerectărilor în acest domeniu.

VI. . Denumirea manifestării
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ „LOGISTICA ŞI
SCM: PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA”, 29
NOIEMBRIE 2019, ASEM, CHIŞINĂU, Ediţia a II-a

VII.

Denumirea organizaţiei
– Academia de Studii Economice din Moldova
– Universitatea Valagia din Târgovişte, România

VIII.
Preşedintele comitetului de organizare
Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă
Belostecinic Grigore, Academician, dr. hab., prof. univ.
Condraţchi Liliana, cerect. ştiinţific.
Ohrband Gerhard, cerect. Ştiinţific
Melnic Igor, dr., conf. univ.
Roşcovan Nina, dr.
IX.
Participanţi
Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării
La acest eveniment au participat peste 90 persoane, atât din Republica Moldova cât şi de
peste hotare, cu toate că au fost planificate locuri pentru 50 persoane maximum
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10.4. 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.
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:
Tabelul 51. Acorduri de colaborare între asem și alte instituții de învățământ din străinătate
Nr.

Țara

1.

România

2.

România

3.

România

Instituția de învățămînt
parteneră

Domeniile de cooperare

Valabilitatea
Acordului /
memorandumulu
de cooperare
Academia de Studii Economice din Mobilitatea academică; Cercetări Nelimitat
Bucureşti
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Universitatea „Lucian Blaga” din Mobilitatea academică; Cercetări Nelimitat
Sibiu
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Universitatea „Dunărea de Jos” din Mobilitatea academică; Cercetări 11.07.2024
Galaţi
științifice, academice și generale;
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4.

România

Universitatea
Constanţa

Andrei Şaguna din

5.

România

Universitatea „Petru Maior”, TîrguMureş

6.

România

Universitatea
Constanţa

7.

România

Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi

8.

România

Universitatea de Nord Baia Mare

9.

România

Universitatea din Oradea

„Ovidius”

din

10. România

Universitatea Babeș – Bolyai

11. România

Institutul de Control Intern din
București

12. România

Universitatea
Alecsandri”din Bacău

13. România

Universitatea
Brașov

„Vasile

Transilvania

din
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Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;

Nelimitat

Nelimitat

14.01.2029

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

14. România

Universitatea din Craiova

15. România

Universitatea de
Goldiş” din Arad

Vest

”Vasile

16. România
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din
Suceava
17. România

Universitatea
Târgoviște

„Valahia”

din

18. România

Universitatea de Vest din Timişoara
19. România

Universitatea
Ploieşti

Petrol-Gaze

din

20. România

21. Rusia

Universitatea „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia
Universitatea TISBI

22. Rusia

Universitatea de Stat de Comerț și
Economie din Sankt Petersburg

23. Letonia

Şcoala Economică din Stockholm,
Riga
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Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;

Nelimitat

02.11.2025

09.02.2026

01.11.2026

Nelimitat

19.02.2021

Nelimitat

07.12.2022

12-09-2023

Nelimitat

24. Letonia

Institutul de Management al
Sistemelor Informaționale, Riga

25. Letonia

Universitatea de Științe Aplicate
RISEBA

26. Belarus

Universitatea de Stat din Polotsk

27. Belarus

Universitatea Belarusă de Comerț și
Economie a Cooperativelor de
Consum

28. Belarus

„Colegiul de Economie și Comerț
din Gomel” Belkoopsoyuz

29. Belarus

Universitatea de Stat din Gomel
numită după Francis Skorina

30. Ucraina

Universitatea Națională din Donețk

31. Ucraina

Universitatea
Națională
Gospodărire a Apelor

32. Ucraina

Institutul de Antreprenoriat și Drept
din Odessa

33. Ucraina

Universitatea
Naționala
Fedkovici”, Cernăuți

de

“Iurii
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Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

2023

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

16.05.2023

34. Ucraina

Universitatea Națională de Minerб
Dnepropetrovsk

35. Ucraina

Universitatea de Economie și Drept
CROC - Kiev

36. Ucraina

Universitatea
Priazov

37. Ucraina

Universitatea
de
Telecomunicații, Kiev

38. Ucraina

Institutul comercial și economic din
Cernăuți al Universitații Națională
de Comerț și Economie din Kiev

39. Ucraina

Universitatea
Bucovineana
de
Studii Financiare și Economie de
Stat

40. Ucraina

Institutul
Politehnic
din
Pervomaisk
al
Universității
Naționale de Construcții Navale
numit după amiralul Makarov

41. Ucraina

Academia Națională de Tehnologii
Alimentare din Odessa

42. Ucraina

Universitatea Națională Economică
din Ternopil

43. Ucraina

Universitatea
Națională
Polytechnic”, Lviv

Tehnică

de

Stat

Stat

de

„Lviv
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Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;

Nelimitat

19.06.2022

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

20.11.2020

14.12.2021

Nelimitat

01.12.2022

09.03.2022

44. Ucraina

Universitatea de Stat din Nutriție și
Comerț din Harkov

45. Ucraina

Universitatea
Națională
Tehnologie Alimentară

46. Franța

Universitatea Pierre Mendes France
de Grenoble

47. Franța

Universitatea Paris-Dauphine

48. Franța

Universitatea Jean Moulin or.Leon;
AUF

49. Franța

Universitatea Rennes-2 - Haute
Bretagne

50. Franța

Universitatea Montpellier

51. Polonia

Universitatea Dabrowa Gornicza

52. Bulgaria

Academia Economiei
“D.A.Tsenov”

53. Turcia

Universitatea Hacettepe

de

Naţionale
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Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;

Nelimitat

20.11.2022

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

04.10.2021

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat

54. Turcia

55. Turcia

56. Turcia

57. Turcia

58. Turcia

59. Turcia

60. Italia

61. Italia

62. Italia

63. Serbia

Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Universitatea Kastamonu
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Universitatea Anadolu
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Universitatea Hacettepe din Ankara Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Universitatea Alanya Alaaddin Mobilitatea academică; Cercetări
Keykubat
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Universitatea Aydin din Istanbul
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Universitatea Bandirma Onyedi Mobilitatea academică; Cercetări
Eylul
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Universitatea Degli Studi
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Universitatea din Parma
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Universitatea din Sannio
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Institutul de Economie Agricolă
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
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Nelimitat

02.04.2029

02.05.2022

2023

28.02.2021

05.05.2025

Nelimitat

11.03.2024

14.05.2021

Nelimitat

64. China

Universitatea Lanzhou

65. China

Universitatea Normală Huanggang

66. Cehia

Institutul de cercetari Stiintifice in
domeniul Geodeziei, Topografiei si
Cartografiei

67. Grecia

Universitatea Piraeus

68. SUA

Universitatea de Stat din Virginia

69. Macedonia

Universitatea de Stiinte Informatice
si Tehnologii

70. Elveția

Universitatea de Științe Aplicate și
Arte din Elveția de Nord-Vest

71. Norvegia

Colegiul
Universitar
MoldeUniversitatea
specializată
în
logistică

72. Spania

Academia Regală de Economie și
Finanțe

73. Lituania

Universitatea Europeană de Științe
Umane
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Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;

Nelimitat

Nelimitat

27.09.2021

Nelimitat

19.10.2022

Nelimitat

05.12.2020

Nelimitat

23.09.2021

24.10.2022

74. Lituania

Universitatea Mikolas Romeris

75. Slovenia

International School of Social and
Business Studies

76. Suedia

Școala
de
afaceri
Universitatea Karstad

77. Germania

Phonix IT Sicherheit UG

78. Austria

Centrul Economic Austriac

79. Finlanda

Universitatea de Științe Aplicate
Humak

80. Azerbaijan

Universitatea de Inginerie din Baku

81. Azerbaijan

Universitatea de Economie din
Azerbaidjan

82. Vietnam

Universitatea de Tehnologie din
orașul Chi Chi Minh

83. Republica
Tadjikistan

Universitatea de Stat de Finanțe și
Economie din Tayik

Karlstad,

222

Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Mobilitatea academică; Cercetări
științifice, academice și generale;

14.02.2023

Nelimitat

12.04.2021

11.05.2021

Nelimitat

Nelimitat

10.05.2023

07.06.2023

07.12. 2023

26.02.2030

84. Republica
Kazakhstan

85. Republica
Kyrgyz

86. Uzbekistan

Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Universitatea de Stat Korkyt Ata Mobilitatea academică; Cercetări 02.03.2025
Kyzylorda din Kazahstan
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Universitatea Internațională din Mobilitatea academică; Cercetări 04.03.2025
Republica Kârgâz
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;
Universitatea de Stat din Urgench
Mobilitatea academică; Cercetări 05.03.2025
științifice, academice și generale;
Instruire
și
specializare
profesională;
Elaborare
de
curicula, materiale didactice;

Tabelul 52. Acorduri de colaborare între asem şi alte instituţii de învăţămînt din
Republica Moldova

1.
2.
3.

Universitatea Slavonă
Universitatea de stat „B P Hajdeu” din Cahul
Universitatea Real-Umanistica Cahul
Institutul pentru Dezvoltatre şi Iniţiative Sociale
(IDIS) Viitorul
Institutul Naţional de Economie şi Informaţie
Institutul de Relatii Internationale din Moldova

2008 - nelimitat
14.02.2007 - nelimitat
2002 – nespecificat

11.10.2004 – nelimitat
2003 - nelimitat
08.05.2012 –
6.
nedeterminat
7.
Institutul Național de Cercetări
27.02.2017 – nelimitat
În prezent Academia de Studii Economice a Moldovei are încheiate 93 acorduri de colaborare
inter-universitare, dintre care 86 de acorduri internaţionale, cu instituţii din 32 state.
4.
5.

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:
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1.
2.
3.
4.

Academia de Studii Economice din București, România;
European Humanities University, Lithuania;
Academia Economiei Naţionale “D.A.Tenov”, Svishtov, Bulgaria;
Universitatea Politehnică din Timișoara, Romania.

Detalii cu privire la beneficiarii acestor proiecte sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Tabelul 53. Studenții care au beneficiat de mobilitate de la ASEM în cadrul programului
Erasmus+
Nr.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Nume, prenume

Grupa

Nivelul de studiu

Perioada
mobilității

Academia de Studii Economice din București, România
Vlada LUPȘA
EMREI 181
Licență
01.02. 2020
30.06.2020
Marcus HANGANU
FB 183
Licență
01.02. 2020
30.06. 2020
European Humanities University, Lithuania
Valeria ORLIOGLO
EMREI 181
Licență
01.02. 2020
30.06.2020
Academia Economiei Naţionale “D.A.Tenov”, Svishtov, Bulgaria
Alexei PRILEPOV
TIDE 191M
Master
01.02. 2020
30.06. 2020
Natalia CALMÎC
BA 184
Licență
01.02.2020
30.06. 2020
Universitatea Politehnică din Timișoara, Romania
Olga CONDRIUC
GET 191M
Master
01.02.2020
30.06. 2020

–
–

–

–
–

–

Tabelul 54. Studenții care au beneficiat de mobilitate de la ASEM în cadrul altor programe de
parteneriat
Nr.

1.
2.
3.

Nume, prenume
Ciclul/Grupa
Program CEEPUS/ România
Dabija Violeta

I/ CON181

Ana-Carolina BARBIERU
II/ FCF-181m
Daniela ROTARU
II/ CA181m
Program MIRAI/ Japonia
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Perioada mobilității
10.02.2020 –
09.06.2020
15.10.19 - 15.12.19
21.10.19 – 20.12.19

11.12.2019 –
22.12.2019
Proiectul ”Human Resources Management Winter Master Class”
Mandiș Ecaterina
I/ MRU-181
09.12.2019 –
14.12.2019
Danila Cristina
I/ MRU-181
09.12.2019 –
14.12.2019
Roman Brandușa
I/ MRU-181
09.12.2019 –
14.12.2019
Uriciuc Victoria
I/ MRU-181
09.12.2019 –
14.12.2019
Abramihin Romario
I/ MRU-181
09.12.2019 –
14.12.2019
Berzan Nicoleta
I/ MRU-181
09.12.2019 –
14.12.2019
Mațco Maxim
I/ MRU-181
09.12.2019 –
14.12.2019
Sîrbu Mihaela
I/ MRU-181
09.12.2019 –
14.12.2019

4.

Valeria MIRCA

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

FB 172

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 20192020 ASEM a fost universitate gazdă pentru studenţii după cum urmează:

Tabelul 55. Lista studenţilor care au beneficiat de mobilităţi academice spre ASEM
Nume,
Nivelul de
Facultatea/
Perioada
Ţara de
prenume
studii
specialitatea
mobilității
origine
Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
1.
Ranu Agustin
Licență
Finanțe
01.09. 2019 –
România
Alejo
01.02.2020
2.
Pavel Storoja,
Master
Finanțe
01.09. 2019 –
România
01.02.2020
b) academica pentru cadre didactice și administrative
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
Nr.
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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+, KA1, care presupune atât predare, cât și formare. În anul academic 2019 – 2020
nici o mobilitate nu a fost valorificată de către cadrele didactice și administrative din cauza pandemiei
de COVID-19. Toate mobilitățile planificate pentru semestrul II al anuui academic 2019 – 2020 au
fost reprogramate pentru semestrul I al anului academic 2020 – 2021.
Tot în cadrul acestui program, ASEM a fost universitate gazdă conform informației prezentate
în tabelul de mai jos:
b) stagii de documentare:
Stagiile de documentare sunt și ele privite drept oportunități de mobilitate pentru cadrele
didactice. În anul academic curent, 12 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 urmau să beneficieze:
Tabelul 56. Stagii de documentare la ASE București
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nume, prenume,
titlu ştiinţific
Tomșa Aurelia
Conf.univ.,dr.
Pirlog Angela
Asistent universitar
Curagau Natalia
Conf.univ., dr.
Popovici Angela
Conf.univ., dr.
Delimarschi Boris
Lector universitar
Calugareanu Irina
Conf.univ., dr.
Pisaniuc Maia
Conf.univ., dr.
Erhan Lica
Conf.univ.,dr.
Balan Aliona
Conf.univ.,dr.
Cernavca Mihail
Conf.univ.,dr.
Rusu Djulieta
Conf.univ.,dr

Departament ASEM
Teorie și politici economice

Perioada
solicitată
Martie

Limbi Moderne

Mai

Contabilitate, Audit și Analiză
Economică
Contabilitate, Audit și Analiză
Economică
Informatică și Managementul
Informației
Management

Aprilie

Business Internațional

Mai

Contabilitate, Audit și Analiză
Economică
Teorie și politici economice

Aprilie

Comerț, Turism și Alimentație Publică

Martie

Limbi Moderne

Mai
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Aprilie
Martie
Mai

Mai

12.

Condranțchi Liliana
Cercetător științific

Insitutul de Cercetări Avansate

Mai

11.3.Studenți străini
Număr total: 69
Ţările de origine: Ucraina, Rusia, Azerbaidjan, România, Germania, Cipru,Liban, India.
Tabelul 57. Studenţi străini anul academic 2019-2020

Ţara de origine

Licenţă
buget/con

Ucraina
Rusia
Azerbaijan
România
Liban
India
Germania
Cipru
TOTAL b/c
TOTAL

5/0
9/1
6/4
0/0
0/1
0/18
0/0
0/0
20/24
44

Numărul de studenţi
Masterat
Cursuri
buget/con
preuniversitare
buget/con
4/0
0/0
1/0
0/0
2/0
0/0
2/0
0/0
0/0
0/0
0/4
0/10
0/1
0/0
0/1
0/0
9/6
0/10
15
10

TOTAL
b/c
9
11
12
2
1
32
1
1
69
69

Număr total de studenți străini care și-au făcut studiile în ASEM în anul universitar 2019-2020
au constituit 69 persoane. Din aceștia 29 își fac studiile la buget, iar 30 – la contract, cu achitarea
taxei pentru studii.
Ţările de origine: Ucraina, Rusia, Azerbaidjan, România, Turcia, Liban, Italia, Coreea, China.
11.4. Lista extensiunilor/filialelor instutuțiilor de învățământ superior din străinătate, care
activează în cadrul instituției.
ASEM nu are extensiuni sau filiale ale instituțiilor de învățământ superior din străinătate.
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12. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
12.1.Planificarea și utilizarea mijloacelor publice și speciale

Bugetul ASEM pentru anul 2019 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 2019 au constituit 69032,1 mii lei, compuse din următoarele
componente:
1. Servicii educaţionale pentru realizarea comenzii de stat de pregătirea cadrelor în sumă de 60283,6
mii lei, care includ:
 Pregătirea specialiştilor în Colegiul Naţional de Comerţ: 14377,8 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): 35205,8 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): 9301,4mii lei. Mijloacele date la fel au fost
direcţionate pentru cheltuieli de personal, burse și pentru servicii comunale.
 Pregătirea cadrelor ştiinţifice (ciclul III doctorat): 1398,6 mii.
2. Întreţinerea căminelor: 6917,0 mii lei.
3. Întreţinerea studenţilor şi elevilor cu statut de orfan şi cei aflaţi sub tutelă: 922,4 mii lei.
4. Cercetări ştiinţifice: 909,1 mii lei
Veniturile proprii ale instituţiei au fost planificate în sumă de 56256,4 mii lei, efectiv fiind
încasate venituri în sumă de 55583,8 mii lei, ceea ce constituie executare de circa 99%.
Aceste venituri au fost planificate, încasate şi utilizate din următoarele surse:
1. Pregătirea specialiştilor în Colegiul Naţional de Comerţ: venituri planificate 8688,3 mii lei,
încasate 8829,0 mii lei; cheltuieli planificate 10504,0 mii lei, valorificate 9888,2 mii lei
2. Pregătirea specialiştilor (ciclul 0, I licenţă, ciclul II masterat şi ciclul III doctorat): venituri
planificate 24635,4 mii lei, încasate 26075,5 mii lei; cheltuieli planificate 28730,9 mii lei, valorificate
29726,0 mii lei.
3. Alte servicii contra plată (cursuri de scurtă durată, cantine, activităţi sportive, tipografie, librării,
etc.): venituri planificate 4418,1 mii lei, încasate 4576,4 mii lei; cheltuieli planificate 4715,9 mii lei,
valorificate 4218,2 mii lei.
4. Întreţinerea căminelor: venituri planificate 3789,9 mii lei, încasate 3695,8 mii lei; cheltuieli
planificate 3080,5 mii lei, valorificate 1342,2 mii lei.
5. Arenda bunurilor proprietate publică: venituri planificate 5915,2 mii lei, încasate 6078,2 mii lei;
cheltuieli planificate 7180,9 mii lei, valorificate 7015,8 mii lei.
6. Donaţii şi sponsorizări: venituri planificate 7653,2 mii lei, încasate 5066,2 mii lei; cheltuieli
planificate 7819,0 mii lei, valorificate 5345,9 mii lei.
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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 2019, Academia de Studii Economice din Moldova a planificat surse pentru
continuarea construcției noului Complex sportiv în sumă de 13383,8 mii lei, din care au fost
valorificate 13417,5 mii lei.
Totodată au fost valorificate mijloace bănești pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale,
reparații capitale, achiziții de mobilier în sumă de 5326,2 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 2019-2020, taxele de studii în ASEM au fost stabilite prin Decizia
Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ASEM, în următoarele mărimi:
Tabelul 58. Taxe pentru studii:
Domeniul de formare profesională

Nr.

Taxa pentru un an de studii,
lei

Facultatea
d/o

1

2

3
4

/ specialitatea

Business şi
Administrarea
Afacerilor

Economie
Generală şi
Drept
Relaţii
Economice
Internaţionale
Finanţe

7800
7800
6900
8600
6900

Învăţământ
cu frecvenţă
redusă
4900
4900
4400
4900
-

8100

4900

6900
8600
6500
6900
6500

4400
4900
4200
4200

8600

4900

Învăţămînt cu
frecvenţă

Business şi administrare
Marketing şi logistică
Merceologie şi comerţ
Servicii hoteliere, turism și agrement
Achiziții
Tehnologia și managementul
alimentației publice
Economie generală
Drept
Administraţie publică
Managementul resurselor umane
Asistență socială
Economie mondială şi relaţii
economice internaţionale
Finanţe şi bănci

8600
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4900

5

6

Contabilitate
Cibernetică,
Statistică şi
Informatică
Economică

Contabilitate

8600

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

4900

6600
6500
6600
6600
6600
6600

4200
4200
-

Ciclul II, Masterat:
Taxa anuală, lei

Nr. Domeniul de formare profesională

Învățământ
cu frecvenţă

d/o / specialitatea

1

Toate specialitățile

9200

Ciclul III, Doctorat:
Nr. Domeniul de formare profesională

Toate specialitățile

12800

Colegiul Național de Comerț:
Nr. Domeniul de formare profesională

Taxa anuală,
lei

d/o / specialitatea
1

6900

Taxa anuală,
lei

d/o / specialitatea
1

Învăţământ
cu frecvenţă
redusă

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.
13. ACTIVITATEA DIDACTICĂ, ȘTIINȚIFICO-DIDACTICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ ÎN REGIM
ONLINE
13.1.Fundamentarea normativă a procesului de studii online (lista actelor adoptate și numerele
de indentificare)
Incepând cu luna martie 2020, odată cu anunțarea stării de urgență, determinată de pandemia de
COVID-19, ASEM a organizat desfășurarea activităților pentru semestrul II al anului universitar 20192020 în regim online. Pentru asigurarea bunei desfășurări au fost luate mai multe decizii, aprobate
diverse acte normative la nivel de instituție. Menționăm:
 Ordinul Rectorului ASEM nr. 35-A din 11.03.2020 cu privire la suspendarea procesului de
studii în ASEM;
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 Ordinul Rectorului ASEM nr. 41-A din 12.03.2020 cu privire la modificarea Ordinului
Rectorului ASEM nr 35-A din 11.03.2020;
 Ordinul Rectorului ASEM nr.45-A din 20.03.2020 cu privire la prelungirea perioadei de
suspendare a procesului de studii în ASEM;
 Ordinul Rectorului ASEM nr.46-A din 23.03.2020 cu privire la organizarea procesului de studii
on line în ASEM;
 PROCEDURA privind susținerea online a examenelor curente. Aprobată prin Decizia
Senatului
ASEM
din
29
aprilie
2020,
disponibilă
la
https://ase.md/files/documente/regulamente/interne/5.3_procedura_ex_online_2020.pdf
 METODOLOGIA de susținere online a tezei de licență/master în ASEM în condițiile stării de
urgență impuse de pandemia de COVID- 19, aprobată prin Decizia Senatului ASEM din 29
aprilie
2020,
disponibilă
la
https://ase.md/files/documente/regulamente/interne/5.4_sustinere_teze_online_2020.pdf
 Decizia Senatului ASEM din 15 mai 2020 de organizare a sesiunii de examinare la sfârșitul
semestrului II al anului universitar 2019-2020 în regim online (la distanță).
 Decizia Senatului ASEM din 15 mai 2020 de organizare a susținerii tezei de licență/master în
anul universitar 2019-2020 în regim online (la distanță).
13.2.Modalitatea și gradul de realizare a activităților prevăzute în Planul de învățământ și
curricula unităților de curs/modulelor
Activitățile prevăzute în Planul de învățământ pentru semestrul II al anului universitar 2019-2020 au
fost realizate integral. Prelegerile și lecțiile practice au fost realizate online pe platforma Moodle
ASEM, precum și pe alte platforme, precum Zoom, GoToMeeting ș.a. Lucrul individual a fost realizat
de către studenți și, fie expediat profesorului pe email, fie încărcat pe platforma MOODLE.
13.3.Mecanisme de asigurare a calității studiilor și evaluărilor în regim online
Asigurarea calității rămâne a fi chiar pe timp de pandemie una din sarcinile de bază ale
învățământului în ASEM. În acest sens:
 la nivel tehnic a fost mărită capacitatea serverului, pentru a putea fi folosit concomitent de un
număr mai mare de utilizatori;
 la nivel didactic – procesul de studii a fost monitorizat atât la nivel de facultate cât și la nivel de
instituție. La finele fiecărei zile profesorii prezentau la decanat raport despre realizarea orelor,
conform orarului stabilit, platforma pe care a fost realizată activitatea. Fiecare Decanat la finele
săptămânii prezenta raportul despre realizarea orelor Prorectorului cu activitate didactică.
Astfel se efectua analiza situației atât la nivel de facultate cât și la nivel de administrație
ASEM.
 Asigurarea cu materiale didactice – Studenții au avut posibilitatea la începutul semestrului să
beneficieze de cărți de la bibliotecă – împrumut la domiciliu. În afară de aceasta, cadrele
didactice, care au utilizat platforma Moodle ASEM au plasat pe această platformă un șir de
manuale, cărți, articole, utile pentru cursul respectiv; Tot odată biblioteca ASEM a deschis
accesul liber pentru diverse baze de date, pe care studenții și profesorii puteau să le acceseze.
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 Proceduri de evaluare finală online. Acestea au fost stipulate în PROCEDURA privind
susținerea online a examenelor curente, aprobată prin Decizia Senatului ASEM din 29 aprilie
2020 și prevăd ca toate evaluările finale online în semestrul II al anului universitar 2019-2020
vor fi organizate în formă scrisă. Examenele curente în regim online pot fi organizate prin
diferite modalități în funcție de specificul cursului: test-chestionar, test-grilă, sarcini
individuale etc., realizate cu ajutorul instrumentelor digitale: Google Forms, Quizizz, Testmoz,
Kahoot etc. atât pe platforma instituțională MOODLE, cât și prin aplicații precum: Zoom,
Google Classroom, Hangouts etc., conform orarului aprobat de conducerea
facultății/conducerea ȘMEEB. Admiterea studenților la examenul final online este identică cu
cea de la examenul în format tradițional.
 Formarea cadrelor didactice. Pe parcursul ultimilor 5 ani, 115 cadre didactice au beneficiat de
formare în cadrul trainingurilor organizate pentru profesori „Aplicarea tehnologiilor
informaționale de comunicare în instruire (Sistemul Moodle)”. Majoritatea din aceste cadre
didactice erau active pe pălatforma Moodle înainte de pandemie, deci aveau competențele
necesare. În perioada respectivă, deoarece trebuia rapid de învățat cum de lucrat online, au fost
filmate și plasate pe youtube și pe platforma Moodle, instrucțiuni de utilizare a acesteia. De
asemenea pe viber a fost creat grupul Moodle ASEM profesori (195 membri). Fiecare
întrebare, neclaritate, care apărea era explicată, astfel încât toți puteau să cunoască cum poate fi
soluționată fiecare situație.
13.4.Modalitatea de evaluare finală a studiilor, inclusiv de anunțare a rezultatelor și de
eliberare a diplomelor în condiții de risc epidemiologic
Evaluarea finală a studiilor la ciclul I, licență are loc prin susținerea tezei de licență. În anul
universitar 2019-2020 modalitatea de evaluare finală nu a suferit modificări. La ciclul II, masterat a
avut loc susținerea tezei de master. Desfășurarea susținerii tezei de finalizare a studiilor a fost diferită
de anii precedenți, fiind organizată online. Modalitatea de organizare a fost descrisă în
METODOLOGIA de susținere online a tezei de licență/master în ASEM în condițiile stării de urgență
impuse de pandemia de COVID- 19, aprobată prin Decizia Senatului ASEM din 29 aprilie 2020, care
a fost adusă la cunoștință tuturor cadrelor didactice, Președinților de Comisii și studenților. Susținerea
tezelor s-a desfășurat în exclusivitate pe platforma MOODLE ASEM. În acest context a fost elaborat
calendarul susținerii tezelor, luând în considerare capacitatea instituțională. La solicitarea
masteranzilor – absolvenți a fost modificat calendarul anului universitar , deplasând susținerea tezei de
master cu 3 săptămâni mai târziu.
Anunțarea rezultatelor s-a efectuat în aceeași zi, după consultările efectuate de către membrii
comisiei în sala virtuală în care se aflau toți studenții. Au fost înregistrate două contestații.
Eliberarea diplomelor a fost organizată în aer liber, în spațiul între blocul F și blocul B, în grupuri
de, cel mult, 60 persoane. În așa mod, au fost formate 16 grupuri, care pe parcursul a 10 zile au primit
diplomele de licență/master. Fiecare absolvent, precum și celelalte persoane prezente la înmânarea
diplomelor erau în măști și cu mănuși. Amplasarea scaunelor s-a efectuat la distanța de 1 metru.
Fiecare student a venit cu pixul propriu pentru a aplica semnătura.
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13.5.Participarea personalului universitar în procesul de studii online, reflectată în procente
Personalul universitar, care a fost implicat în activitatea didactică în semestrul II al anului
universitar 2019-2020, practic integral a acceptat implicarea în procesul de predare online, utilizând
diferite platforme. O singură persoană, asistent universitar de la Departamentul Limbi moderne a
refuzat să se încadreze în această modalitate de instruire. Fiind pensionară, a scris cerere de eliberare.
Reflectată în procente, personalul universitar, care a avut ore online în semestrul II constituie 99,59%.
Respectiv, toate cadrele didactice, care au avut prelegeri, seminare online au realizat evaluările
curente, periodice și cele finale, respectând PROCEDURA privind susținerea online a examenelor
curente, aprobată prin Decizia Senatului ASEM din 29 aprilie 2020.
De asemenea, în regim online (utilizând email-ul telefonul, viberul, skypul și alte modalități) a avut
loc și consultarea de către profesori a studenților privind elaborarea proiectului de an, a tezei de licență
și a tezei de master.

13.6.Participarea studenților în activități online, reflectată în procente
Studenții au participat în toate activitățile online organizate de către ASEM. Procentul de prezență la
ore (prelegeri, seminare), în unele cazuri, era mai mare decât prezența fizică înainte de carantină.
Estimată în procente, prezența la prelegeri și seminare ar fi în jur de 80%.
13.7.Numărul de studenți socialmente vulnerabili, susținuți la nivel tehnic pentru organizarea
activităților de studii online
În vederea desfășurării studiilor online nici un student nu s-a adresat și nu a reclamat lipsa de
dispozitive pentru a realiza procesul de studii online sau lipsa de internet. Tot odată, aprobând
METODOLOGIA de susținere online a tezei de licență/master în ASEM în condițiile stării de urgență
impuse de pandemia de COVID- 19, la ședința Senatului ASEM din 29 aprilie 2020, au fost înaintate
anumite cerințe tehnice față de echipamentul necesar în vederea susținerii tezei de licență/master:
calculator cu sistem de operare care susține browsere moderne, tip Google Chrome, Firefox etc.,
cameră web și microfon testate și pregătite pentru lucru. Au fost anunțați studenții și, deasemenea s-a
anunțat, că persoanele care nu au astfel de echipamente se pot înscrie pentru a susține teza de
licență/master din ASEM, utilizând laboratoarele existente. Au beneficiat pe parcursul a 3 săptămâni
de susținere 34 de studenți. Numărul maxim de studenți, aflați simultan a fost de 8 persoane, care au
fost plasați câte unul în sala de laborator.
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13.8.Numărul de cadre universitare susținute la nivel tehnic pentru organizarea activităților de
studii online
Cadrele universitare au fost încurajate și asistate pe parcursul întregii perioade de carantină. Nici o
persoană nu s-a adresat să închirieze computer. Toate cadrele didactice care au solicita internet
suplimentar, a fost acordat de către compania Moldcell. Angajații direcției Tehnologii informaționale
au acordat asistență cadrelor didactice privind activități didactice pe platforma Moodle, pe alte
platforme. S-a lucrat individual sau în grupuri mici. Au fost elaborate instrucțiuni video pentru fiecare
pas care trebuie făcut pentru a deschide sala virtuală, pentru a înregistra studenții, pentru a elabora
teste ș.a.
14. CONCLUZII
14.1.Dificultăți în activitatea ASEM
Considerăm că activitatea ASEM în anul universitar 2019 - 2020, atât în plan metodicodidactic, cât şi ştiinţific, poate fi considerată ca satisfăcătoare, rămânând, totodată, unele rezerve,
printre cele mai importante menţionăm:
-

Pandemia de COVID -19 a creat anumite inconveniențe în organizarea procesului de studii
atât din punct de vedere tehnic, cât și a resursei umane. A trebuit regândită organizarea
procesului de predare-învățare -evaluare;

-

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.

-

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 cercetărilor 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 ce limitează posibilitatea dezvoltării relațiilor internaționale
de colaborare și predarea unor discipline în limba engleză.
Remunerarea proastă a cadrelor didactice universitare creează relații tensionate între
administrația ASEM și personalul științifico-didactic, determină plecarea din sistem a unor

-
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cadre didatice experimentate, face imposibilă atragerea de angajați tineri, în toate
domeniile profesionale, dar în deosebi în domeniul Tehnologiilor informației.
Existența unor rezerve în colaborarea cu agenții economici, în vederea organizării și
desfășurării stagiilor de practică, a organizării în comun a diverselor evenimente.

14.2.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,
-

-

-

Pe parcursul perioadei următoare vor fi suplinite capacitățile tehnice instituționale în
vederea creșterii posibilității de utilizare a platformei MOODLE. Vor fi suplimentar
instruite cadrele didactice pentru a extinde sau aprofunda cunoștințele în domeniu.
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.
Departamentele, Centrul de Marketing, Parteneriate și Carieră vor intensifica lucrul cu
agenții economici, astfel încât studenții să aibă posibilitatea de a alege locul de practică.

15. REZUMATUL PRIVIND REZULTATELE CONCRETE ÎNREGISTRATE ÎN ANUL
UNIVERSITAR 2019-2020
1. În anul de studii 2019-2020 ASEM a realizat un şir de activităţi, care se încadrează, în
linii generale, în activităţile planificate.
2. ASEM a asigurat realizarea în condiţii eficiente a procesului didactic atât la
ciclul I, licenţă, la ciclul II, masterat, cât și la ciclul III, doctorat;
3. Sistemul organelor de conducere ale Academiei de Studii Economice din
Moldova este format din Senat, consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională,
consiliul ştiinţific, consiliul facultăţii, consiliul de administraţie şi rectorul instituţiei.
Toate organele de conducere pe parcursul anului au activat conform planurilor stabilite,
discutând și soluționând probleme ce țin de atribuțiile fiecăruia. În anul de studii
raportat a expirat mandatul Consiliului de Dezvoltare strategică instituțională. A fost
inițiată și desfășurată procedura de alegere a noii componențe a CSDI.
4. Structura organizatorică a ASEM este elaborată și aprobată de Senat și
cuprinde: facultăţi, departamente, servicii, şcoala masterală, școli doctorale, centre şi
laboratoare de cercetare ştiinţifică, consilii, comisii, centre specializate, structuri
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6.

7.

8.

9.

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 2019-2020 structura organizatorică a suferit schimbări
nesemnificative. Astfel, a fost creat un departament nou – Informatica aplicată în
Business în cadrul facultății Tehnologii informaționale și Statistică economică.
5. În anul de studii 2019-2020 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.
În cadrul Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business în anul de universitar
2019-2020 a fost asigurată organizarea studiilor la 22 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.
În admiterea 2019 - 2020 au fost formate grupe academice la ciclul I, licență la programe
comune cu diplomă dublă: Contabilitate – cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava,
România; Economie Mondială și Relații Economice Internaționale – cu ASE București,
România. De asemenea a fost realizată înmatricularea și la studii de masterat la
programele Comerț exterior și activitate vamală și Tranzacții Internaționale și
Diplomație economică în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați,
România. Toate programele menționate au fost organizate în baza acordurilor de
parteneriat semnate de universitățile-partenere.
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 46 conducători de doctorat. Își fac studiile 111 doctoranzi și
4 postdoctoranzi, iar pe parcursul anului de studii 2019-2020 au fost susținute 7 teze de
doctor în științe economice și o teză de doctor la specialitatea 154.01. - Geografie
economică și socială. În școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative
activează 37 conducători de doctorat. Își fac studiile 78 doctoranzi.
Academia de Studii Economice din Moldova oferă programe de studiu de formare şi
dezvoltare profesională continuă în strânsă legătură cu dinamica pieței muncii. 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 795 persoane. Pe parcursul anului de
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studii 2019- 2020 de către SFC ASEM au fost elaborate 2 programe de formare continuă
și coordonate cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. A fost acreditată de către
ANACEC programul de formare continuă. În perioada septembrie - decembrie a fost
elaborat raportul de autoevaluare a programului – Psihopedagogie (metodica predării
disciplinelor economice) pentru a fi depus la ANACEC în vederea obținerii acreditării
programei dedicată cadrelor didactice, fiind o condiție a Ministerului. Pe data de 31
iulie 2020 a fost votat la Consiliul de Conducere al ANACEC acreditarea programului
dat prin decizia nr 16 din 31 iulie 2020.
10. În anul universitar 2019-2020 în ASEM şi-au făcut studiile 4208 studenți, la ciclul I,
licență, inclusiv 1962 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 - 18,5%, fiind urmată de specialitatea Finanțe și Bănci cu o
pondere de 15,5%, Drept – 15,1%, Contabilitate – 12,59% din totalul studenților de la
învățământul cu frecvență. Ponderea de bază (63,5%) o reprezintă studenţii ce îşi fac
studiile în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii. După caracteristica gen
raportul este 41,1% la 58,9%, respectiv pentru bărbaţi şi femei. Procentul de absolvire
constituie pe ASEM 97,1%. Reuşita pe ASEM, în mediu, constituie 88,7%. Cea mai
joasă reuşită – 85,0% este la anul II, cea mai înaltă – 100,0% la anul.În anul universitar
2019-2020 și-au făcut studiile în ASEM 157 studenți din raioanele de Est: 118 la
învățământul cu frecvență și 39 la învățământul cu frecvență redusă.
La ciclul II, masterat și-au făcut studiile 1107 studenți, inclusiv 912 la învățământ cu
frecvență și 195 la învățământ cu frecvență redusă. Promovabilitatea la învățământul cu
frecvență constituie 98,3%, iar la frecvență redusă – 90,3%
11. Organele de autoguvernare studențească sunt reprezentate în ASEM de Senatul
Studențesc al ASEM, care activează în baza Regulamentului Senatului Studențesc,
aprobat prin Decizia Senatului ASEM din 25.02.2015, de Comitetul Sindical al
Studenților și de Consiliile Studențești ale Facultăților. Pe parcursul anului universitar de
către organele studențești menționate au fost organizate mai multe activități și
implementate diverse proiecte în plan cultural, educațional și social.
12. Studenții ASEM de la toate facultățile pe parcursul anului au fost implicați în diverse
activități extracurriculare, organizate atât de studenți cât și de profesori și se referă la
participarea studenților la diverse dezbateri, diferite mese rotunde, concursuri, cum ar fi:
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 2020 - Viitoarea femeie de afaceri,” ș.a.
13. În anul de studii 2019-2020 în ASEM au fost angajate 252 cadre didactice titulare și
prin cumul, acoperind 257, 26 posturi. Din aceștia 229 sunt titulari (90,9%). Din cadrele
didactice titulare 75,1% deţin titluri ştiinţifice de doctor în ştiinţe sau doctor habilitat.
Cumularzii constituie 23 persoane sau 9,1%. Din ei 52,2% deţin titlu ştiinţific. Pe
parcursul anului universitar 2019-2020 cadrele didactice au participat la diverse
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programe de instruire organizate de Secția Studii, Dezvoltare Curriculară și Management
al Calității, precum și cele organizate de organizații/proiecte naționale și internaționale.
14. Decanatele facuiltăților împreună cu studenții de la toate facultățile ASEM au organizat
și au participat la diferite evenimente, realizând obiectivele multiplelor strategii
naționale.
15. Activitatea de cercetare ştiinţifică de bază executată în cadrul ASEM, în anul 2019 2020, s-a axat pe realizarea a 5 proiecte finanţate din sursele bugetului de stat şi 27
proiecte de inițiativă. Cadrele științifico-didactice din ASEM au elaborat și publicat
articole în diverse reviste științifice din țară și de peste hotare, au participat la conferințe
științifice naționale și internaționale.
16. În anul universitar 2019-2020 -18 studenți au beneficiat de mobilitate în
universități din alte state, alți 2 studenți din România au fost în mobilitate în ASEM.
Număr total de studenți străini care și-au făcut studiile în ASEM în anul universitar
2019-2020 au constituit 69 persoane. Din aceștia 29 își fac studiile la buget, iar 40 – la
contract, cu achitarea taxei pentru studii. Ţările de origine: Ucraina, Rusia, Azerbaidjan,
România, Germania, Cipru,Liban, India.
17. Incepând cu luna martie 2020, odată cu anunțarea stării de urgență, determinată
de pandemia de COVID-19, ASEM a organizat desfășurarea activităților pentru
semestrul II al anului universitar 2019-2020 în regim online. Pentru asigurarea bunei
desfășurări au fost luate mai multe decizii, aprobate diverse acte normative la nivel de
instituție. Aceasta a permis realizarea integrală a planului de învățământ pentru toți anii
de studii. Eliberarea diplomelor a fost organizată în aer liber, în spațiul între blocul F și
blocul B, în grupuri de, cel mult, 60 persoane. În așa mod, au fost formate 16 grupuri,
care pe parcursul a 10 zile au primit diplomele de licență/master. Fiecare absolvent,
precum și celelalte persoane prezente la înmânarea diplomelor erau în măști și cu
mănuși. Amplasarea scaunelor s-a efectuat la distanța de 1 metru. Fiecare student a venit
cu pixul propriu pentru a aplica semnătura.
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Anexa 2. Contingentul de studenţi în anul de studii 2018-2019 Învăţământ cu frecvenţă
Număr de studenți pe ani de studii

23

73

2

0414.1 Marketing şi logistică

3

87

69

56

215

70

145

99

116

27

25

3

1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement

1

30

17

22

70

32

38

15

55

7

12

4

1

20

11

13

75

47

28

28

47

15

12

5
6

0721.1 Tehnologia şi managementul
alimentaţiei publice
0419.1 Merceologie şi comerţ
0413.2 Managementul resurselor umane

1
-

11
11

11

14

12
36

12
28

8

6
2

6
34

9

5

7

0410.1 Economie generală

1

13

12

16

42

35

7

10

32

10

5

8

0421.1 Drept

2

67

39

65

245

50

195

119

126

5

65

9

0412.1 Finanţe şi bănci

3

113

86

103

305

91

214

103

202

31

62

10

0411.1 Contabilitate

1

77

99

52

229

63

166

26

203

18

31

11

0410.2

2

72

40

58

172

66

106

58

114

27

23

Economie

mondială

buget

buget

Procentul absolvenților din nr.
studenților admiși

Cu taxă

173

Femei

189

cu taxă

282

buget

80

buget
cu taxă
buget
cu taxă

362

cu taxă

120

cu taxă
buget

106

cu taxă

132

buget

4

cu taxă

0413.1 Business şi administrare

buget
1

Total absolvenți

Număr
de
absolvenț
i

Buget

VI

după gen

V

Bărbați

IV

cu taxă

Codul și specialitatea

III

după forma de
finanțare

I.

II

Total studenți

Referințele programului

Anul compensator

Nr.

I

Inclusiv

CICLUL I, LICENȚĂ

şi

relaţii

242

30

72

9
6
5
2
1
9
2
7
1
4
1
5
7
0
9
3
4
9
5

98,9
98,1
100
100
100
100
100
100
100
98

12

economice internaţionale
0410.4 Cibernetică şi informatică economică

-

-

-

14

14

11

3

7

7

11

3

13

0613.5 Informatică aplicată

1

22

14

22

59

40

19

48

11

8

8

14

0613.1 Tehnologia informaţiei

3

43

40

14

26

126

91

35

98

28

9

17

23

698

544

569

128

196
2

716

1246

807

1155

200

34
1

TOTAL LICENȚĂ

1

Codul și domeniul de formare
profesională, programul de studii
040 Științe administrative

18

15

33

18

15

16

17

5

5

2

041 Științe economice

322

260

582

237

345

149

433

101

12
4

3

042 Drept

116

96

212

64

148

85

127

33

66

4

061 Tehnologii ale informației

39

31

70

57

13

46

24

21

3

5

101 Servicii publice

15

-

15

11

4

3

12

-

-

510

402

912

387

525

299

613

160

19
8

II.

TOTAL MASTER

0
1
4
1
6
2
6
5
4
1

100
100
100
99,4

CICLUL II, MASTER

243

1
0
2
2
5
9
9
2
4
-

90,9

3
5
8

98,3

98,2

99
100
-

Anexa 3. Contingentul de studenţi în anul universitar 2018-2019, învăţământ cu frecvenţă redusă
Absolvenți

6
7
8
9
10
11
12
13

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

211
78
31
24
-

129
61
21
-

118
39
20
8
10

128
40
23
18
8

16
53
106
129
24

43
102
120
26

11
50
64
102
13

53
51
105
14

20
692

17
519

18
16
469

19
11
470

244

12

61

23
96

CICLUL I, LICENȚĂ
586
586 240
218
218 86
95
95 20
50
50
8
30
30
7

346
132
75
42
23

107
27
18
12
11

107
27
18
12
11

97,2
96,4
100
100
91,6

27
260
323
456
77

27
9
260 123
323 83
456 51
77 31

18
137
240
405
46

61
42
97
13

61
42
97
13

100
97,6
96
100

18
19
87
2246

18
19
87
2246

14
4
15
4
76
11
763 1483

11
15
414

11
15
414

100
88,2
97,1

Cu taxă

VI

Buget

V

Femei

IV

Bărbați

III

Procentul
absolvenților din nr.

I.
1
2
3
4
5

II

Cu taxă

I

Inclusiv

Buget

Referințele programului

Total studenți

Nr.

Total absolvenți

Anul de studii

1

Codul și domeniul de formare profesională,
programul de studii
040 Științe administrative

2

041 Științe economice

II.

TOTAL MASTER

CICLUL II, MASTER
-

-

27

27

27

18

9

25

25

96,1

71

65

32

168

168

30

138

22

22

84,6

71

65

59

195

195

48

147

47

47

90,3

245

Nr.

1

2

Nr. studenţilor
restabiliţi la studii
Nr. studenţilor transf.
în inter. instituţiei
Urmare a
transferului la alte
instituții
Pentru nereuşită
academică
Din proprie
inițiativă
Pentru încălcarea
normelor etice
Pentru neachitarea
taxei de studii
Nr. studenţilor aflaţi în
concediu academic
Nr. absolvenţilor
Nr. total de studenţi la
finele anului (01.07.20)

TOTAL

Nr. studenţilor reveniţi
din conced. acad.

Cu
frecvență,
din ei la:
buget
cu taxă
Cu
frecvenţă
redusă,
din ei la:
buget
cu taxă

Nr. studenţilor la
01.10.19
(fără conced. acad.)
Nr. studenţilor
înmatriculaţi în anul
curent

Forma de învățământ

Anexa 4. Dinamica contingentului studenţilor în anul de studii 2019-2020

1962
688
2
52
71
32
112
98
93
2
541
1681

716
1246
224
464
2
52
71
32
112
98
93
2
200
341
716
965

2246
682
2
105
82
12
92
54
390
1
414
1805

2246
682
2
105
82
12
92
54
390
1
414
1805

4208
1370
4
157
153
44
204
152
483
3
955
3486

Exmatriculaţi

246

-

Reuşita (%)

Promovaţi

Numărul de
studenţi la
01.07.20

692

224

1189 1239 174

63

548

531

196

85,3

1142

1142

2
3
4
5
6

Anul II
Anul III
Anul IV
Anul V
Anul VI
TOTAL

1063
1038
598
96

544
569
128
-

519
469
470
96

227
236
29
-

836
802
569
96

109
148
70
-

72
85
89
40

483
516
262
32

320
301
136
8

154
89
2
-

85
91
99,5
100

875
902
487
80

875
902
487
80

4208

1962

2246

716

3492 3707 501

349

1841

1296

441

88,7

3486

3486

954
890
528
96

10-9

9-7

7-5

4-1

rusă

română

721

Contract

1413

Buget

Anul I

Cu
frecvență
Cu
frecvenţă
redusă

1

Nr. crt.

Numărul de
studenţi la
01.10.19

Anii de studii

Anexa 5. Reuşita studenţilor pe anii de studii în anul de studii 2019-2020
Forma de
Limba de
Reuşita (note)
studii
instruire

247

Anexa 6. Calitatea studiilor în anul de studii 2019-2020
Mediul de
formare

Baza admiterii

Nr.

1

Indicatorii calității studiilor
(pe domenii de formare profesională)

Atestat
Alt act de
de studii
studii
Diplomă de Diplomă medii
(cu
BAC
studii
de studii de
specificarea
profesionale superioare cultură
tipului de
generală
act)

Urban

Cu
frecvență

Cu
frecvență
redusă

Denumirea domeniului „Business şi Administrare”
Media la admitere

7,47

7,61

8,38

8,97

7,56 / 748

7,78 / 7,42

Media la prima sesiune

7,27

7,25

-

8,29

7,48 / 6,94

7,19 / 7,16

48

-

-

81 / 56

33 / 104

Restanţe
89
2 Denumirea domeniului „Marketing și Logistică”

3

Rural

Forma de studii

Media la admitere

7,55

7,55

-

10

7,63 / 7,49

7,71 / 7,48

Media la prima sesiune

7,29

7,11

-

5,38

7,48 / 6,83

7,18 / 6,50

21

-

-

24 / 23

24 / 23

Restanţe
26
Denumirea domeniului „Merceologie și Comerț”
Media la admitere

7,30

8,02

-

10

7,83 / 7,55

7,62 / 7,91

Media la prima sesiune

7,98

7,13

-

7,51

8,01 / 6,58

7,98 / 7,13

Restanţe
1
14
4 Denumirea domeniului „Servicii Hoteliere, Turism și Agrement”

-

-

5 / 10

1 / 14

Media la admitere

7,55

7,63

-

10

7,74 / 7,27

8,22 / 7,24

Media la prima sesiune

6,88

6,86

-

8,86

7,0 / 7,0

7,58 / 6,09

-

7 / 2

5 / 4

Restanţe
7
2
5 Denumirea domeniului „Tehnologia și Managementul Alimentației Publice”
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7,08

8,11

-

9,02

7,91 / 7,11

7,54 / -

-

8,71

-

-

- / 8,71

8,71 / -

3

3

-

-

2 / 4

6 / -

Media la admitere

7,88

7,95

-

8,26

7,85 / 8,11

8,25 / 7,73

Media la prima sesiune

8,08

7,95

-

7,15

8,21 / 8,02

8,13 / 8,13

-

-

3 / 1

- / 4

Media la admitere
Media la prima sesiune
Restanţe
6 Denumirea domeniului „Economie Generală”

Restanţe
4
7 Denumirea domeniului „Managementul Resurselor Umane”
Media la admitere

7,77

-

-

-

7,92 / 6,62

7,77 / -

Media la prima sesiune

7,86

-

-

-

7,99 / 7,84

7,86 / -

1

-

-

-

- / 1

1 / -

Media la admitere

7,59

7,94

8,03

6,83

7,74 / 7,37

7,68 / 7,58

Media la prima sesiune

7,96

7,83

-

5,65

7,74 / 7,97

7,81 / 8,0

42

2

-

-

19 / 25

20 / 24

Media la admitere

8,16

8,13

8,03

8,74

8,17 / 8,16

8,35 / 7,97

Media la prima sesiune

8,0

7,92

-

7,3

8,1 / 7,8

8,1 / 7,5

33

40

-

-

34 / 39

17 / 56

Media la admitere

8,11

8,20

8,79

10

8,07 / 8,34

8,3 / 8,06

Media la prima sesiune

7,75

7,65

-

7,96

7,95 / 7,42

7,93 / 7,3

40

-

-

21 / 44

18 / 47

8,0

-

9,75

8,32 / 8,33

8,33 / 8,17

Restanţe
8 Denumirea domeniului „Drept”

Restanţe
9 Denumirea domeniului „Finanțe și Bănci”

Restanţe
10 Denumirea domeniului „Contabilitate”

Restanţe
25
11 Denumirea domeniului „Economie Mondială și REI”
Media la admitere

8,38
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8,19

8,1

-

8,9

8,25 / 7,93

8,34 / 7,2

10

5

-

-

9 / 6

11 / 4

Media la admitere

7,43

6,95

-

8,16

7,48 / 7,24

7,36 / -

Media la prima sesiune

7,01

6,87

-

6,08

6,71 / 7,23

6,85 / -

-

-

-

1 / -

1 / -

Media la prima sesiune
Restanţe
12 Denumirea domeniului „Informatica aplicată”

Restanţe
1
13 Denumirea domeniului „Tehnologia Informației”
Media la admitere

7,73

7,39

-

9,18

7,73 / 7,49

7,75 / 7,42

Media la prima sesiune

7,16

6,33

-

7,57

7,04 / 6,83

7,01 / 6,65

6

5

-

-

8 / 3

7 / 4

Restanţe
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Nr.

Anexa 7. Evidenţa studenţilor orfani şi a celor aflaţi sub tutelă/studenților cu dizabilități în anul de studii 2019-2020
Statutul studentului (orfan/tutelă)
Absolvent
Anul
Cu grad de
în anul
Numele, prenumele Specialitatea/programul
Acte care confirmă statutul indicat
de
Orfan/sub tutelă
dizabilitate
curent
studentului
de studii
studii
sever/accentuat
(da / nu)

1

nu

Balan Dan

Business și administrare orfan

nu

Avornicița
Cristian

Business și administrare

nu

Goginețchi Valeria

Economie Mondială și
REI

II

nu

Molişteanu
Tatiana

Marketing și logistică

II

nu

Dodon Alina

Marketing și logistică

I
2
I
3
I
4
5

Certificat deces mama DC-IV 1177922
Certificat deces tata DC-IV 1265538

dizabilitate
accentuat
dizabilitate
accentuat
tutelă
dizabilitate
accentuat

6
II

Marketing și logistică

nu

orfan

Racu Petru
Marketing și logistică

dizabilitate
accentuat

Bulat Andrei

Drept

dizabilitate sever

Antonov Ana

Contabilitate

orfan

Contabilitate

orfan

7

II

nu

Pereverzeva
Nadejda

8

II

nu

II

nu

9

10

II

nu

11

II

nu

Cuculescu
Alexandra
Ceban Anghelina

Economie Mondială și
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Certificat de dizabilitate și capacitate de
muncă CN 301862
Certificat de dizabilitate și capacitate de
muncă CN 227032
Dispoziția Primăria or. Vadul lui Vodă
nr. 05-3/124 din 05.08.2015 cu privire la
instituirea curatelei
Certificat de dizabilitate și capacitate de
muncă CN 285557
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.
Certificat de încadrare în grad de
dizabilitate
C 01076602355
Certificat de dizabilitate și capacitate de
muncă CN 313069
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.
Certificat deces mama DC-IV 1655853

dizabilitate

Certificat de încadrare în grad de

REI
12
III

da

III

da

Bucur Vera

accentuat

Business și administrare tutelă

13
Business și administrare orfan
Chirica Trofim
14

III

da

15

III

da

16

III

da

17

III

da

18

III

da

19

III

da

20

III

da

21

III

nu

22

tutelă

Malaia Xenia

Marketing și logistică

Neamțu Georgeta

Merceologie și comerț

dizabilitate sever

Neaga Estera

Servicii hoteliere,
turism și agrement

dizabilitate
accentuat

Tomai Ion

Economie generală

Managementul
resurselor umane
Managementul
resurselor umane
Managementul
Ciorescu Gabriela
resurselor umane
Vîrlan
Alexandrina
Răileanu
Parascovia

Zlatan Alina

III

nu

Todica Beatricie-

III

nu

24

IV

25

IV

tutelă

tutelă

Dispoziția Primăria or. Călărași nr. 279
din 22.09.2011 cu privire la instituirea
curatelei

dizabilitate sever
dizabilitate
accentuat

Tehnologia informației

orfan

Ţîgîrlaş Irina

Tehnologia informației

orfan

nu

Baciu Ana

Drept

orfan

da

Ceban Maia

Drept

tutelă

Maria

Dispoziția Primăria r. Ocnița nr. 0115/365 din 14.06.2016 cu privire la
instituirea curatelei
Certificat deces parintii DC-IV 0863305,
DC-IV 0776287

orfan

Drept

23
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dizabilitate
C 013539200555
Decizia Preturii Sectorului Ciocana
Chișinău nr. B-164/17 din 10.07.2017 cu
privire la instituirea tutelei
Adeverință Direcția r. Anenii Noi
asistenței sociale și protecția fam. nr. 1361
din 17.07.2017 confirmă statutul copil
orfan, Certificat deces mama DC-V
0047067
Dispoziția Primăria r. Dondușeni nr.
662/32 din 03.07.2017 cu privire la
instituirea curatelei
Certificat de dizabilitate și capacitate de
muncă CN 187775
Certificat de dizabilitate și capacitate de
muncă CN 262957

Certificat de dizabilitate și capacitate de
muncă CN 081119
Certificat de dizabilitate și capacitate de
muncă CN 279737
Dispoziția Direcției asistenței sociale și
protecția fam. Chișinău nr. T-414/17 din
10.07.2017 confirmă statutul copil orfan,
Certificat deces mama DC-IV 1199078
Dispoziția Direcției asistenței sociale și
protecția fam. Fălești nr. 1032 din
25.07.2017 confirmă statutul copil orfan,
Certificat deces tata DC-IV 1389209
Certificat deces parintii DC-V 0081124,
DC-IV 0571357
Dispoziția Primăria or. Strășeni nr. 81 din

26

IV

da

27

V

da

Renița Mihai

Drept

dizabilitate sever

Dorogan Nicolae

Drept

dizabilitate sever
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07.05.2012 cu privire la instituirea tutelei
Certificat de dizabilitate și capacitate de
muncă CN 262680
Certificat de dizabilitate și capacitate de
muncă CN 186020

Anexa nr. 8. Contingentul de studenţi din raioanele de Est în anul de studii 2019-2020
Anul compensator

Nr.
crt.

1

2

Forma de
învăţămînt

Nr. persoane Nr.
înmatriculate studenți
care au
susținut
BAC

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul V

Anul VI

Total

Cu frecvență

23

18

30

20

19

24

2

118

buget
contract
Cu frecvenţă
redusă
buget
contract

14
9
-

14
4
-

13
17

11
9

11
8

9
15

2

58
60

12

6

8

7

6

39

-

-

12

6

8

7

6

39

TOTAL general

23

18

42

26

27

31

8

157

254

Anexa 9. Numărul cadrelor didactice, științifico-didactice și științifice în anul de studii 2019-2020
Nr
Inclusiv
.
Nr. de cadre titulare (în state)
Nr. de cadre prin cumul (extern)
Nr.
Cu titlu Cu titlu
Cu titlu
Fără titluri
efectiv
Nr. de cadre
Fără titluri
Cu titlu
Categorii de personal
Cu titlu științifico științific și
Cu titlu
științific și
(ştiinţific
de
angajate
(ştiinţific sau
ştiinţificoștiințific -didactic
titlu
ştiinţific
titlu
sau
posturi
științificodidactic
(exclusiv) (exclusiv științifico(exclusiv)
științifico- științificodidactic)
(exclusiv)
)
didactic
didactic
didactic)
I Didactice
asistent
32
51
41
10
formator
3
3
3
maestru de concert
1,75
3
3
maistru de instruire
antrenor
II Științifico-didactice
lector
17,36
19
5
10
2
1
1
conferențiar
165,31
149
12
130
2
5
profesor
24,84
27
25
2
III Științifice
consultant ştiinţific
0,75
1
1
cercetător ştiinţific
0,5
2
2
cercetător ştiinţific
0,75
1
1
superior
cercetător ştiinţific
7,0
14
1
10
3
coordonator
cercetător ştiinţific
2,0
2
2
principal
cercetător ştiinţific
2,0
2
1
1
stagiar
TOTAL general

257,26

252

17

-

155

255

57

4

-

8

11

Anexa 10. Lista publicațiilor cadrelor științifico-didactice de la facultatea Tehnologii
informaționale și Statistică economică.
Capitol in monografie
1. Secrieru, A.,Lopotenco, V., Pârțachi, I., Veverița, I. Mija, S. (2020) Impactul adaptării
sistemului financiar din Republica Moldova la standardele Uniunii Europene,
monografie.ISBN 978-9975-3389-1-2. Contribuția Pârțachi, I., Veveriță, subcapitolul 4.2.
(p.123-138), Pârțachi, I., Mija, S., subcapitolul 4.3. (p.139-153)
Articole științifice în reviste străine
1.
Olga Shikimaka and Andrian Prisacaru Deformation mechanisms under
nanoscratching of Si: effect of scratching speed, load and indenter orientation. Materials
Research Express, V.6(8), 2019, 085011-1—085011-10. Doi:10.1088/2053-1591/ab1a0d.
2.
.Grecu, E., Albulescu, Cl., Pârțachi, I., Stancu, S., Trașcă, D.(2020) Output,
uncertainty and fuel prices in the EU countries. In: Economic Computation and Economic
Cybernetics Studies and Research. 2020, nr. 1(54), pp. 15-30. ISSN 05857511.10.24818/18423264/54.1.20.02 (Articol ISI,SCOPUS)
3.
Stanek R., Roșcovan M., Hîrbu E., THE IMPACT OF ENERGY SUBSIDY
REFORM IN MOLDOVA, in the 9th International Conference on Application of
Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education
(ICAICTSEE-2019), which will take place on October 24 – 26th, 2019 at the University of
National and World Economy (UNWE), Sofia, Bulgaria.
4.
Popa, V.,Cara ,E. Impactul procesului de inovare asupra strategiilor și politicilor de
dezvoltare durabilă., Revista / Journal „ECONOMICA” nr.1 (111), 2020 , ISSN 1810-9136,
pp.7-21
5.
Verejan,O.,Căldare,V.Impactul tranziţiei de la regimul Solvabilitate I la regimul
Solvabilitate II asupra rezervelor de primă în asigurările generale, Revista / Journal
„ECONOMICA” nr.1 (111) 2020 , ISSN 1810-9136, pp.98-112
Publicații în reviste științifice categoria A
1.
Грабко, Д.; Шикимака, О.; Пырцак, К.; Барбос, З.; Попа, М.; Присакару,
А.; Вилотич, Д.; Вилотич, М.; Александров, С. Нано- и микромеханические параметры
стали AISI 316L. Электронная обработка материалов. 2020, 56(1), 50-58. Doi:
10.5281/zenodo.3640700.
Publicații în reviste științifice categoria B
1. OPREA Vasile, VALICA Vladimir, CHEPTĂNARU Constantin, NISTORICĂ Mihai, OPREA
Serghei, MOVILĂ Liviu. Automatic amperometric titration method for quantitative
determination of zinc oxide in ointments. În: The Moldovan Medical Journal, March 2020,
Vol.63, No 1, p.13-18, 0,5 c.a. ISSN 2537-6373 (Print), ISSN 2537-6381 (Online) - Category B+
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2. COSTAŞ Ilie, GODONOAGĂ Anatol, VARANIŢA Grigore. Metode și modele de eficientizare a
costurilor de dezvoltare a rețelelor de telecomunicații/ Methods and models for efficiencing the
costs of telecommunications networks development. Revista Economica, nr.1 (111), martie 2020.
Pp. 113-130 (1,7 c.a.). Categoria „B”,
https://ase.md/files/publicatii/economica/2020/ec_2020_1.pdf . ISSN 1810-9136. BD DOAJ
https://doaj.org/

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale
OPREA S. Trends in the development of the market for Internet access services in the
Republic of Moldova. În: Culegere de lucrări științifice ”Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoașterii” (27-28 septembrie 2019). Ediția XXI-a: Conferință științifică
internațională din 27-28 septembrie 2019. - Chișinău, ASEM, 2019, pp. 642-648, 0,45
c.a. ISBN 978-9975-75-968-7.
ZGUREANU, A. Securitatea operațiunilor în protecția informațiilor din cadrul unei
întreprinderi. In: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii, conf, șt. intern., 27-28
septembrie, 2019, Volumul V, Chișinău, ASEM, 2017, pp. 634-637, 0,2 c.a., ISBN 978-997575-968-7
Toacă Z., Olărescu Z., Estimări de model al indicatorilor macroeconomici ai Republicii
Moldova pentru perioada 2019-2022. , În: Competitivitatea şi inovarea în economia
cunoaşterii: Conferinţă ştiinţifică internaţională din 27-28 septembrie 2019. E-ISBN 978-997575-968-7-5, p. 669-575, 0,6 c.a.
Toacă Z., Vîntu D., Model trimestrial de prognoză a PIB-ului Republicii Moldova, În:
Creșterea economică în condiții de globalizare: Conferinţă internaţională ştiinţifico-practică din
10-11 octombrie 2019, ed. XIV, V.I Chisinau: INCE, 2019, ISBN 978-9975-3305-5-6, p. 6877, 0,6 c.a.
Balcan V. Behavior of ideal geodesics on hiperbolic 2-manifoeds, conferința științifică
internațională "Competitivitatea și inovarea în economia cunoașteriiʺ, 27-28.09.2019,
Chișinău ASEM
CAPAȚINA V. Strategiile didactice utilizate în desfăşurarea lucrărilor de laborator, la
disciplina informatica economică. ConferinţaŞtiinţifică Internaţională ”Competitivitate şi
Inovare în economia cunoaşterii”, Ediţia a XXI-a 27-28 septembrie 2019, Chişinău, ASEM.
Cara E., Șișcan N. The potential for convergence of the economy of the Republic of Moldova.
p. 223-227 Статистика методи та інформаційні технології аналізу соціальноекономічного розвитку: збю текстів доповідей за матеріалами ХІХ Міжнародної наук.практ. Конф., 23 травня 2019 р. – Хмельницький: Хмельницькийуніверситет управління
та права імені Луоніда Юзькова, 2019.-257 с. 23 Mai 2019 ISBN 978-617-7572-26-7
Pârțachi I., Leahu A. Statistica și locul ei în economia cunoștinței ca instrument de gândire
inteligentă. p. 227- 232 Статистика методи та інформаційні технології аналізу соціальноекономічного розвитку: збю текстів доповідей за матеріалами ХІХ Міжнародної наук.-
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практ. Конф., 23 травня 2019 р. – Хмельницький: Хмельницькийуніверситет управління
та права імені Луоніда Юзькова, 2019.-257 с. 23 Mai 2019 ISBN 978-617-7572-26-7
9. 1.Hâncu, Lilian Model de evaluare a potențialilor clienți ai instituțiilor de credit, beneficiari ai
finanțării prin factoring. Studia Universitatis Moldaviae, 2019, nr.2(122) Seria Ştiinţe exacte şi
economice ISSN 1857-2073 (Revistă științifică categoria B) ISSN 1857-2073 ISSN online
2345-1033 p.153-158
Teze ştiinţifice
1. M. Tarlapan, A. Zgureanu. Neuronal efficiency in security surveillance and prediction. In:
Society Consciousness Computer, Vol. 6, 2020. ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
2. I. Bazeniuc, A. Zgureanu. Development of information systems using microservice
architecture. In: Society Consciousness Computer, Vol. 6, 2020. ISSN 2359-7321, ISSN-L
2359-7321
3. V. Tataru, A. Zgureanu. Practical experience in building a secure network infrastructure. In:
Society Consciousness Computer, Vol. 6, 2020. ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
4. C. Cojocaru Crina-Maria, V. Capațina. The impact of tourism in the in the development of
global distribution systems Vol. 6, 2020. ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
5. M. Varzari, V. Capațina The automatization of legal Vol. 6, 2020. ISSN 2359-7321, ISSN-L
2359-7321
6. A. Statnik, V. Capațina process Implementation of security of informational technologies in
banking sector Vol. 6, 2020. ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
7. M. Boldurescu, V. Capațina. The impact of social networks on interpersonal relationships Vol.
6, 2020. ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
8. A. Ilovan, V. Capațina. Digital education vs traditional education Vol. 6, 2020. ISSN 23597321, ISSN-L 2359-7321
9. I. Negoiță, V. Capațina Development of the microfinance process through the improvement
and roboticization of the used computer systems Vol. 6, 2020. ISSN 2359-7321, ISSN-L 23597321
10. D. Moldovan, V. Capațina. Application of the new techniques to customs expertise Vol. 6,
2020. ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
11. M. Popa, V. Capațina. Proper nutrition directs the emotional state of the population Vol. 6,
2020. ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
12. N. Rața, V. Capațina. The influence of the packaging on the consumer’s decision. Vol. 6,
2020. ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
13. M. Moldovanu V. Capațina. Digitization and robotization of urban transport in the republic of
moldova Vol. 6, 2020. ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
14. A. Leșan, V. Capațina. . Cenorship and hindering the activity of mass media Vol. 6, 2020.
ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
15. V. Soltanici, M. Moraru Programming elements for the robot activity. Vol. 6, 2020. ISSN
2359-7321, ISSN-L 2359-7321
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16. V. Lapteacru, M. Moraru. Assistant robotics for older and handicapped persons. Vol. 6, 2020.
ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
17. C. Grosu, M. Moraru. Robotics in legal services Vol. 6, 2020. ISSN 2359-7321, ISSN-L 23597321
18. T. Toma M. Moraru. Roboticization of medical activity Vol. 6, 2020. ISSN 2359-7321, ISSNL 2359-7321
19. V. Goginetchi, M. Moraru. Morality and ethics in the digital age Vol. 6, 2020. ISSN 23597321, ISSN-L 2359-7321
20. A. Pelin, M. Moraru. Intelligent robots. Vol. 6, 2020. ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
21. A. Secrieri, Z. Toaca. Volunteering: new opportunity - better future for orphans. Vol. 6, 2020.
ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
22. M. Boldurescu V. Capațina The potential of the republic of moldova to be included in the
international division of labour. Vol. 6, 2020. ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321
LUCRĂRI ȘTIINȚIFICO-METODICE ȘI -DIDACTICE
8. Manuale
8.2 Manuale pentru învațământ universitar (aprobate de consiliul senatul instituției)
1. Căpățină V., Morari M. Informatica economică, MSExcel&MSAccess, Ediție nouă: revizuită și
îmbunătățită, 300 p., 2019. ISBN 978-9975-75-975-1 17,5 c.a.
9. Ghiduri medodice/metodologice
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Anexa 11. Lista publicațiilor cadrelor didactice de la facultatea Economie Generală și Drept
Manuale, note de curs, îndrumări metodice:
1. BARBĂNEAGRĂ, Oxana. (coautor). DOING BUSINESS IN ARMENIA, BELARUS,
GEORGIA, LATVIA, MOLDOVA, UKRAINE. Харкoв, Украина, 2019. ISBN 978-617-767561-6, 288 p. (1 c.a.)
2. FEURAȘ, Eugenia; PÎȘCHINA, Tatiana. „Metodologia și etica cercetării economice” : manual
universitar. Chișinău, Arc, 2020, 216 p.
3. FEURAȘ Eugenia, PÎȘCHINA, Tatiana. Методология и этика экономических исследований.
Кишинев: Primex.com, 2019, 236 pag. ISBN: 978-9975-3359-0.4
4. PLOTNIC, O., Culegere de spețe, Protecția intereselor economice ale consumatorilor, lucrare
publicată în cadrul proiectului Erasmus + Politicile UE pentru protecția intereselor economice ale
consumatorilor / EU4CONS, ASEM, Chișinău 2020.
5. PLOTNIC, O., Suport de curs la disciplina Protecția intereselor economice ale consumatorilor,
lucrare publicată în cadrul proiectului Erasmus + Politicile UE pentru protecția intereselor
economice ale consumatorilor / EU4CONS, ASEM, Chișinău, 2020.
6. TIGHINEANU, A., „Îndrumarul metodic privind elaborarea și susținerea proiectului juridic” a
fost aprobat la Ședința departamentului DREPT a Academiei de Studii Economice (proces-verbal
nr.3 din 22.11.2019) și la ședința Comisiei Metodico-științifice a Consiliului Facultății ”Economie
Generală și Drept” (proces-verbal nr.2 din 18.10.2019)
7. MANCAȘ Maria Manualul Arta comunicării și etica profesională (în proces de revizuire și
completare). Autori: R.Borcoman, M. Mancaș
8. Practicum Arta comunicării și etica profesională (în proces de revizuire și completare). Autori:
R.Borcoman, M. Mancaș
9. BÂRCA Alic Managementul recompenselor, Ediția a 2-a. Iași: Editura Tehnopress, 2019, 362p.
20,5 c. a. ISBN 978-606-687-383-3.
10. BÂRCĂ Alic Managementul resurselor umane în sectorul public. Iași: Tipo Moldova, 2019, 313p.
19,9 c. a. ISBN 978-606-42-0412-7.
Capitole în manuale:
11. CIUGUREANU-MIHAILUȚĂ, Carolina. Colectiv de autori. Coautor. Drept internațional public,
Manual. Ediția a V-a (revăzută și adăugită).
12. PLOTNIC, O., TOFAN, M., CIOCHINA, E. Efficiency of Legal Framework for Corporate
Governance in the Republic of Moldova, published in the book Corporate Governance in Central
Europe and Russia, edition Springer (Poland), 2020, p.261-280, (1,45) ISBN 978-3-030-39503-2
https://www.researchgate.net/publication/339682359_Efficiency_of_Legal_Framework_for_C
orporate_Governance_in_the_Republic_of_Moldova.
13. PLOTNIC, O., CRAIU, N. Conceptions actuelles en matière des droits intellectuels en cumul avec
la concurrence déloyale, publicat în Droit, humanité et environnement, Mélanges en l'honneur de
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Stéphane Doumbé-Billé, 1re édition Larcier (France), 2020, p.249-262, (0,83 c.a), ISBN
9782802764861
https://www.larcier.com/media/wysiwyg/extras/9782802764861/TM%20de%20DROHUENV_201912
05_BAT.pdf.
Monografii:
1. BARBĂNEAGRĂ, Oxana. Co-autor Monografie „Youth entrepreneurship Problems in Eastern
Partnership countries”, Riga 2019, 198 p. (0,5 coală de autor)
2. SÎRGHII, V. ARMEANIC, A. Reglementarea juridical a aplicării valorii în vamă la mărfurile
importate în Republica Moldova Ch.: Tipocart Print, 2019. 152 p. ISBN 978-9975-3340-3-7.
3. CUȘNIR, V. NASTAS, A. Particularitățile calificării juridice a infracțiunilor economice. Note
de curs. Chișinău: S.n. 2019 (Tipogr. ”Tipocart Print”). 158 p. ISBN 978-9975-3340-7-5.
4. NASTAS A., CUȘNIR V., Răspunderea pentru declarațiile cu rea voință în dreptul penal.
Monografie. Chișinău: S.n., 2019 (Tipogr. ”Tipocart Print”). 440 p. ISBN 978-9975-3380-3-5.
5. COJOCARU R., NASTAS A., CEBOTARI D. Încadrarea juridică a infracțiunilor privind
traficul ilicit de droguri. Suport de curs. Chișinău: S.n., 2020 (Tipogr. ”Tipocart Print”). 252 p.
ISBN 978-9975-3380-7-3.
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1. Научно-технологическое развитие территорий: региональные тенденции и практики
(http://fic.vscc.ac.ru/)
262

4. DEMERJI, I., DEMERJI, M. La protection des droits des consomatuers dans l Union Europeenne.
În: volumul Culegerii de articole selective ale Conferinței Științifice Internaționale
„Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii” din 27-28 septembrie 2019. Secțiunea Jean
Monnet Chair ”Consumatorii în Uniunea Europeană și protecția intereselor economice”. Chișinău:
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ISBN 978-9975-88-056-5
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Comunicări orale la Conferințe științifice, Seminare științifice, Cursuri de perfecționare:
În țară:
1. BARBĂNEAGRĂ, Oxana. Orientarea socio-profesională, un deziderat al educației. Comunicat
științific prezentat la Masa Rotundă Interdepartamentală cu genericul „Dimensiunea umană a
activității economice și valorificarea potențialului uman”. Organizatori: dep.”TPE” și
dep.”RUAPC” din cadrul ASEM. 20 noiembrie 2019.
2. BARBĂNEAGRĂ, Oxana. ”Business opportunities for young people”. Comunicat științific
prezentat în cadrul Conferinței Științifice Internaționale, 27-28 septembrie 2019 „Competitivitatea
și inovarea în economia cunoașterii”, ASEM, Chișinău
3. BALAN, Aliona. Tendințe în dezvoltarea comerțului exterior al Republicii Moldova. La:
„Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, Conferința științifică internațională din
27-28 septembrie 2019, Chișinău, ASEM.
4. BALAN, Aliona. Încasările vamale și contribuția lor la bugetul de stat al Republicii Moldova. La:
„Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale”, Conferința științifică
internațională din 01 – 02 noiembrie 2019, Chișinău, USM.
5. BEJAN Ghenadie. Impactul modificărilor în politica fiscală asupra bunăstării populației. La:
„Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, Conferința științifică internațională din
27-28 septembrie 2019, Chișinău, ASEM.
6. BUCOS Tatiana. Practici UE în organizarea educației pe tot parcursul vieții în cadrul
universitar”. La: Conferința națională, Învățarea pe tot parcursul vieții – o necessitate pentru a fi
competitiv, 24 octombrie 2019
7. CARA Elena, BLANUTA Victoria. Selectarea modelelor pentru descrierea evoluției socialeconomice a Republicii Moldova. La: „Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”,
Conferința științifică internațională din 27-28 septembrie 2019, Chișinău, ASEM.
8. CIMPOIEȘ Liliana Potențialul sectorului agricol al Republicii Moldova în contextul dezvoltării
spațiilor rurale. La: „Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, Conferința științifică
internațională din 27-28 septembrie 2019, Chișinău, ASEM.
9. FEURAȘ Eugenia. Formarea și dezvoltarea competențelor cognitive prin alfabetizarea științifică.
La: ”Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, Conferința științifică internațională
din 27-28 septembrie 2019. Ediția a XXI-a. Chișinău, ASEM, 2019
10. STRATAN Svetlana. Provocări în finanțarea antreprenoriatului inovațional. La: ”Competitivitatea
și inovarea în economia cunoașterii”, Conferința științifică internațională din 27-28 septembrie
2019. Ediția a XXI-a. Chișinău, ASEM, 2019.
11. TOMȘA Aurelia. ”Dimensiunea umană a activității economice. Dezvoltarea și valorificarea
potențialului uman”. Comunicat științific prezentat la Masa Rotundă Interdepartamentală cu
genericul „Dimensiunea umană a activității economice și valorificarea potențialului uman”.
Organizatori: dep.”TPE” și dep.”RUAPC” din cadrul ASEM. 20 noiembrie 2019.
12. VACULOVSCHI Elena. Rolul criteriului calitate în determinarea eficienței economice în sectorul
serviciilor). La: „Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, Conferința științifică
internațională din 27-28 septembrie 2019. Ch.: ASEM
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În străinătate:
1. CIMPOIEȘ Liliana The economic impact of farm subsidies in Moldova’s agricultural sector
development, Raport în cadrul secțiunii virtuale „Management and Economics in Rural Areas”. In
programul conferintei „Agriculture for Life, Life for Agriculture”, USAMV, Bucuresti, 2020
2. VACULOVSCHI Elena. Социальные аспекты устойчивого развития городов. La: IV
Российская научная интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития научнотехнологического пространства» Россия, г. Вологда ВолНЦ РАН 15-19 июня 2020 г. Секция
1. Научно-технологическое развитие территорий: региональные тенденции и практики.
(http://fic.vscc.ac.ru/)
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Anexa 12. Lista publicațiilor cadrelor didactice de la facultatea Contabilitate
Publicaţii la nivel internaţional
Articole publicate în reviste cotate ISI
1. CIUBOTARIU M., SOCOLIUC M., MIHAILA S., SAVCHUK D. Companies image:
marketing and financial communications, În: Marketing and Management of Innovations,
ISSN
2227-6718,
Issue
3,
pp.
223-241,
1,12
c.a.
Disponibil:
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/17_A295-2019.pdf, Indexată Web of
Science https://mjl.clarivate.com/search-results și alte 16 baze de date.
2. TANASĂ (BRÎNZARU) S., MIHAILA S., CIUBOTARIU M. Landmarks in the Evolution
of Integrated Reporting at International Level, Proceedings of the 33rd International
Business Information Management Association Conference (IBIMA), 10-11 April 2019
Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-2-6 inclus în Web of Science, Clarivate Analytics,
SCOPUS, pp. 3163-3171, 0,68 c.a. Disponibil: https://ibima.org/conference/33rd-ibimaconference/
3. COSMULESE C. G., SOCOLIUC M., CIUBOTARIU M., MIHAILA S., GROSU V. An
empirical analysis of stakeholders’ expectations and integrated reporting quality, În:
Economic Research-Ekonomska Istraživanja, V-32, 2019, Print ISSN: 1331-677X Online
ISSN: 1848-9664, (IF 1,381) inclus în ISI, Current Contents - Social & Behavioral
Sciences, Scopus, GEOBASE, CABI, RePec, EBSCO, CNIK, OCLC, Naver and Directory
of
Open
Access
Journals
(DOAJ),
pp.
3963-3986,
0,97
c.a.
Disponibil:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2019.1680303
4. SOCOLIUC M., COSMULESE C.G, CIUBOTARIU M. S., MIHAILA S., ARION I. D.,
GROSU V. Sustainability Reporting as a Mixture of CSR and Sustainable Development. A
Model for Micro-Enterprises within the Romanian Forestry Sector, În: Sustainability 2020,
12(2), 603, Special Issue "3rd International Forum on Agri-Food Logistics Towards the
Sustainability of Logistics in the Agri-Food Supply Chains", IF=2,592, inclus ISI, Scopus,
Web of Science (Clarivate Analytics) ISSN 2071-1050, 14 January 2020, pp. 2-34, 1,32
c.a. Disponibil: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/2/603/htm
5. MUNTYANU, F.M.; NENKOV, K.; A.J. ZALESKI, A.J.; N. MUNTEAN, N.; CHISTOL,
V. Evolution of superconductivity and weak magnetism in inclination interfaces of Bi, Sb
and Bi1-xSbx (0.07 ≤x ≤ 0.2) alloys, Solid State Communications, Volume 299, 2019,
113660, ISSN 0038-1098, https://doi.org/10.1016/j.ssc.2019.113660
6. BORKOVA E., CHULAKOVA A., MUNTEAN N., PLOTNIKOV A., PLOTNIKOV V.
Competitive regional clusters: international experience // E3S Web of Conferences. 2019.
270

Vol. 135. Article 03046. DOI: 10.1051/e3sconf/201913503046. https://www.e3sconferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/61/e3sconf_itese18_03046/e3sconf_itese18_0304
6.html
Articole în alte reviste ştiinţifice editate în străinătate
1. MIHAILA S., BĂDICU G. JIERI N. Possibilities of Continuous Improvement of Budgets by
the Kaizen Method in the Current Context. Eastern European Journal of Regional Studies.
Volume
5/
Issue
2/December
2019.
ISSN:
1857-436X.
https://csei.ase.md/journal/files/issue_52/EEJRS_5.2_f-81-99_MIH.pdf
Articole în culegeri editate în străinătate
1. CHIRILOV, N. Professional challenges concerning perfectioning of analysis of the
earnings per share and return on a share intended for fundamenting economic decisions. In:
TIRSU, V., ERHAN, L. and COBZARI, L., eds. Financial challenges and perspectives in
the administration of economic entities in the Republic of Moldova: Collective monograph.
Warsaw, Poland: iScience Sp. z o. o., 2019, pp. 103-139. ISBN 978-83-66216-08-2. 1,98
c.a.
2. CHIRILOV, N. The analysis of the equity turnover and its impact on the decision-making
process. În: The impact of globalization on national economies. The International
Conference ETC - 7th Edition, November 14th -15th , 2019. George Bacovia University,
Bacău,
România.
p.23.
Disponibil:
https://drive.google.com/file/d/1ahWvVC6dpPsSIcoWgfwr3CHqo93iS-Ww/view
3. 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. Iaşi România:
Editura PIM - Editură acreditată CNCSIS. 2019. p.286-290. ISBN 978-606-13-4996-8
4. CHIRILOV, N., CĂPĂŢÎNĂ, S. Necesitatea cercetării analizei economico-financiare în
economia bazată pe cunoaștere. Simpozionul naţional cu participare internaţională: Liceul
Teoretic Ovidius, Constanţa, România . 15 – 29 noiembrie 2019.
5. ERHAN L., Small and medium-sized enterprises in the Republic of Moldova: challenges
and future prospects, In: Financial challenges and perspectives in the administration of
economic entities in the Republic of Moldova, Warsaw, Poland, iScience, 2019, - 203 p,
ISBN 978-83-66216-20-4. 10.83 c.a. (contribuția autorului 1,50 c.a.).
6. Bejan Ghenadie, Grabarovschi, Ludmila, Эффективность учетных политик
предприятий
гостиничного бизнеса в Республике Молдова. În: Актуальные
проблемы развития индустрии гостеприимства. Материалы XV Международной
научно-практической конференции факультета сервиса, туризма и гостеприимства.
21 июня 2019 г. Санкт-Петербург, октябрь 2019. pp. 120-129, 0,55 c.a., ISBN 978-57310-3589-9.
7. ŢUGULSCHI, Iuliana, Особенности учёта и налогообложения резидентов
информационно-технологических парков Молдовы. În: Сборник тезисов докладов
Международной научно-практической конференции “Перспективы и направления
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развития экономики, управления и права: теория и практика” от 16 апреля 2020,
часть 2, Полтава, Украина, стр. 63-66, УДК 33 ББК 65, 0,24 c.a.
Lucrări publicate în străinătate, în volumele unor conferinţe internaţionale
1. Cauș Lidia. Tratamentul contabil al obiectelor de mică valoare și scurtă durată în
organizațiile necomerciale. Международнaя научно-практическая интернетконференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях
глобализации»: Сб. науч. трудов. ‒ Переяслав-Хмельницкий, 2020. Вып. 58. pp. 3441, УДК 001+37(100), ББК 72.4+74(0)
2. Cotoros I. Particularități privind tehnicile de calculare a costurilor de către companiile
farmaceutice. În: Материалы Международной научно-практической интернетконференции «ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 28 ноября 2019 года Вып. 53
3. Yправление стоимостью компании - основная задача управления деятельности. În:
International Virtual Scientific-Practical Conference on “PRIORITIZED DIRECTIONS
OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS IN THE XXI CENTURY”, May 22,
2020, Baku Azerbaijan
4. ERHAN L. Financing small and medium-sized enterprises’ activities. In: Dezvoltarea
economico socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere, Conferinţa
ştiinţifică internatională, Iaşi, 25 octombrie 2019, volumul XXXV, p.141-147, Iaşi:
Performantica, 2019, ISBN 978-606-685-687-4. 0,70 c.a.
5. Mihaila Svetlana, Tanasă Simona-Maria (Brînzaru), Grosu Veronica and Timofte Cristina,
Proceedings of The Fourteenth International Conference on Management Science and
Engineering Management, Proceedings of The Fourteenth International Conference on
Management Science and Engineering Management. The conference will be held in July.
30-August. 2, 2020, in Chisinau, Moldova, INDEXATA Springer
6. POPOVICI, A. Tratamentul contabil al stocurilor. In: Материалы Международной
научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы
развития науки и образования в условиях глобализации»: Сб. науч. трудов. ‒
Переяслав, Украина, 28 февраля, 2020. ‒ Вып. 56. ‒ 607 с., p. 60-64, 0,41 c.a., УДК
001+37(100). ББК 72.4+74(0). Т 33.https://confscientific.webnode.com.ua/
7. POPOVICI, A. Новые аспекты бухгалтерского учета запасов Республики Молдова. In:
International scientific-practical conference «Economics, finance, accounting and law:
analysis of trends and prospects for development»: Book of abstracts. Part 3. March 5,
2020. Poltava, Ukraine: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. 63 с., p. 33-37, 0,3 c.a., УДК 33. ББК
65.http://www.economics.in.ua/2020/03/3.htm
Citări ale publicaţiilor în reviste cotate ISI
1. Mihaila S. în New Agricultural Model of Economic Sustainability for Wheat Seed
Production in Romania, RV Ionescu, ML Zlati, VM Antohi, S Stanciu… - Sustainability,
2020 - mdpi.com
Citări ale publicaţiilor în lucrări ştiinţifice străine
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Bădicu G. în The Influences of the Digital Revolution on the Educational System of the
EU Countries. CG Cosmulese, V Grosu, E Hlaciuc, A Zhavoronok - 2019 essuir.sumdu.edu.ua
2. Bădicu G. în The Legal Nature of the Notion of Income. E Cojocari, L Dandara - Economy
Transdisciplinarity Cognition, 2019 - ugb.ro
3. Mihaila S. Ethics instruments used in audit missions. E. Hlaciuc - Ecoforum Journal, 2019
- ecoforumjournal.ro
4. Mihaila S. Reflections on the notion of capital. E Hlaciuc - Ecoforum Journal, 2019 ecoforumjournal.ro
5. Mihaila S. Impact on brand investments and the success of the company. V Grosu, CG
Cosmulese, SI Prindii - Ecoforum Journal, 2019 - ecoforumjournal.ro
6. Mihaila S. International taxation of digital services–necessity or abuse? E. Hlaciuc Ecoforum Journal, 2019 - ecoforumjournal.ro
7. Mihaila S. The Influences of the Digital Revolution on the Educational System of the EU
Countries. CG Cosmulese, V Grosu, E Hlaciuc, A Zhavoronok - 2019 essuir.sumdu.edu.ua
8. Mihaila S. Influences of new IFRS on consolidated financial reporting. CG Cosmulese, V
Grosu - The USV Annals of Economics and …, 2019 - annals.seap.usv.ro
9. Mihaila S. Academia de Studii Economice A Moldovei SP LA Autofinanţare - 2019 cnaa.md
10. Muntean N. МВ Рукинов. АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА БАНКРОТСТВА С ПОЗИЦИЙ
ТЕОРИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.
https://scholar.google.co.uk/scholar?oi=bibs&hl=en&cites=15145849859867784068
11. Muntean N. ИН Макаров, НС Морозова. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОЙ ЭКОНОМИКИ: УЧЕТНОАНАЛИТИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМАТИКА.
https://scholar.google.co.uk/scholar?oi=bibs&hl=en&cites=15145849859867784068
12. Muntean N. The Enterprise Risk Profile Model and Its Implementation in Reorganised
Companies. Cristina STROIE, Adriana DUȚESCU. DOI: 10.2478/picbe-2019-0022, pp.
241-253, ISSN 2558-9652| Proceedings of the 13th International Conference on Business
Excellence 2019
13. Muntean N. АЛПЫСБАЕВ КАЙСАР СЕРИКУЛЫПОЛИТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
КАК
ЭЛЕМЕНТКОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ.
ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степеникандидата экономических наук.
https://unecon.ru/sites/default/files/dissalpysbaevks.pdf
14. Muntean N. Green investments and environmental management: Russia's experience E
Borkova, V Plotnikov, L Vatlina… - … through Vision 2020, 2019 - elibrary.ru link:
Green investments and environmental management: Russia's experience. E Borkova, V
Plotnikov, L Vatlina… - … through Vision 2020, 2019 - elibrary.ru
15. Muntean N. Audit and Analysis Methodology for the Effectiveness of Investment
1.
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Decisions: The Development Model of Reference Solutions Rodnyansky D.V.1,* Makarov
I.V.2,
Bykau
A.A.3,
Shamrina
I.V.2
http://scholar.google.com/scholar_url?url=https://download.atlantispress.com/article/125939862.pdf&hl=de&sa=X&d=6429070497577713022&scisig=AAG
Bfm3LNQ_gHVtlMuvE3xZfg0edVtVUw&nossl=1&oi=scholaralrt&hist=lRpemv0AAAAJ:10345487335395201034:AA
GBfm2FKOGvLi9az55hAv3AgMqy19HwMw
Publicaţii la nivel naţional
Monografie
1. MUNTEAN, N. Analiza stabilității financiare în sectorul corporativ:Monografie; Chișinău:
Cartier, 2019. 152 p. ISBN 978-9975-86-407-7.
Articole publicate în reviste de categoria B
1. Gherasimov M. Особенности учета себестоимости грузовых автоперевозок. Studia
universitatis, №7 (127) (2019) p.190-192
Articole publicate în reviste de categoria C
1. Reducerea costurilor de transport prin aplicarea metodelor de eficientizare a resurselor. În:
revista Monitorul Fiscal, aprilie 2020. https://monitorul.fisc.md/expert/reducereacosturilor-de-transport-prin-aplicarea-metodelor-de-eficientizare-a-resurselor.html
Lucrări publicate în ţară, în volumele unor conferinţe internaţionale
1. Cauș Lidia. Aspectele contabilității imobilizărilor necorporale la organizațiile
necomerciale. Accounting aspects of intangible assets to non-commercial organizations.
Conferinţa ştiinţifică internaţională “Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”
ediția XXI din 27-28 septembrie 2019, ASEM, Chişinău
2. Bădicu G. Exigențe privind auditul situațiilor financiare și credibilitatea informațiilor în
actualul context global. În: Competitivitate și inovare în economia cunoașterii", CȘI (21;
2019; Chișinău). P. 574-582, 2 autori
https://ase.md/files/publicatii/electronice/conf_09.19_teze_v1.pdf
3. Bădicu G. Some accounting, social and medical aspects regarding personnel debt. În:
Competitivitate și inovare în economia cunoașterii", CȘI (21; 2019; Chișinău). P. 605-615,
https://ase.md/files/publicatii/electronice/conf_09.19_teze_v1.pdf
4. Bădicu G. Relevanța calității politicilor contabile în misiunea de audit și impactul acestora
asupra competitivității entităților. În CȘI a tinerilor cercetători din martie 2020.. În curs
...de finalizare
5. Bădicu G. Rolul activelor intangibile în asigurarea competitivității și consolidării cotei de
piață. În International Scientific Conference on Accounting - ISCA 2020 din aprilie 2020.
În curs ...de finalizare
6. Bajan M., Lazari L. Contabilitatea în era digitală. În: Conferința Științifică Internațională
„Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii” din 27-28 septembrie 2019,
Chișinău:
ASEM,
2019,
pp.
583-588.
ISBN
978-9975-75-968-7.
https://ase.md/files/publicatii/electronice/conf_09.19_teze_v1.pdf
274

7. Bajan M. În: International Scientific Conference on Accounting - ISCA 2020 din 2-3
aprilie 2020
8. Bajan M., Sîrbu M. Organizarea și controlul executării bugetului operațional. În:
Conferința Științifică Internațională „Provocările contabilității în viziunea tinerilor
cercetători” din 12-13 martie 2020
9. Bajan M., Moisei A. Provocări contabile aferente recunoașterii criptovalutei. În: Conferința
Științifică Internațională „Provocările contabilității în viziunea tinerilor cercetători” din 1213 martie 2020
10. Bajan M., Maican V. Convergențe și divergențe privind amortizarea mijloacelor fixe în
contabilitate și fiscalitate. În: Conferința Științifică Internațională „Provocările contabilității
în viziunea tinerilor cercetători” din 12-13 martie 2020
11. CARAMAN, Stela, Stratan, Dana. Contabilitatea proiectelor cu finanțare străină. În: Conf.
şt. intern. „Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători”, ISSC 2020, 12-13
martie 2020, Chişinău;
12. CARAMAN, Stela. Contabilitatea managerială modernă și tehnologiile inovaționale ale
acesteia În: Conf. şt. intern. „Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, 28-29
septembrie 2019, ASEM, Chişinău;
13. CHIRILOV, N., ȚIRIULNICOVA, N. Particularităţi privind perfecţionarea analizei
rezultatului pe acţiune. În: Conferința Științifică Internațională “Competitivitate și inovare
în economia cunoașterii” 27-28 septembrie 2019.
14. CURAGĂU, N, CUȘMĂUNSĂ, R. Importanţa situaţiilor financiare consolidate în
comunicarea financiară. În: Conferința Științifică Internațională "Competitivitate şi inovare
în economia cunoaşterii", 27-28 septembrie, 2019. ASEM, Chişinău, 2019. – p. 484-488.
– 0,51 c.a. ISBN 978-9975-75-968-7.
15. CUŞMĂUNSĂ, R, GANEA, V. „Aspecte contabile și fiscale ale operațiunilor cu biletele
de loterie” în Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Provocările contabilităţii în viziunea
tinerilor cercetători” ediţia IV din 12-13 martie 2020, ASEM, Chișinău, 2020. – 0,52 c.a;
16. CUŞMĂUNSĂ, R, GANEA, V. „Aspecte contabile ale evidenței operațiunilor dropbox” în
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor
cercetători” ediţia IV din 12-13 martie 2020, ASEM, Chișinău, 2020. – 0,39 c.a
17. ERHAN L. OROŞAN I. Transfer pricing: risks and benefits. International scientific
conference on accouting, ISCA 2020, AESM (în curs de editare).
18. Особенности классификации доходов на автотранспортных предприятиях.
International scientific conference on accouting, ISCA 2020
19. Graur Anatol, Harea Ruslan, Particularitățile contabilității decontărilor în asociațiile de
coproprietari în condominiu, Conferința Științifică Internațională de Contabilitate - ISCA
2020, din 2-3 aprilie 2020.
20. Graur Anatol, Harea Ruslan, Aspecte privind contabilizarea reducerilor comerciale,
Conferința Științifică Internațională de Contabilitate - ISCA 2020, din 2-3 aprilie 2020, din
2-3 aprilie din 2020
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21. Grigoroi L. Accounting innovations regarding tangible fixed assets in the context of nas
changes: realities and expectations. In: Conferinţa ştiinţifică internaţională "Competitivitate
şi inovare în economia cunoaşterii", Ediţia a 21-a : Lucrări ştiinţifice, 27-28 septembrie,
2019 / col. red.: Belostecinic Grigore. Chişinău: ASEM, 2019. P. 547-554.
22. Grigoroi L. STUDIU EXPLORATOR PRIVIND CONTABILITATEA PROIECTELOR
DIN DOMENIUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚÎMÂNT
CU AUTONOMIE FINANCIARĂConferința Științifică Internațională de Contabilitate ISCA 2020, din 2-3 aprilie 2020, din 2-3 aprilie din 2020
23. A. Iachimovschi. D. Grumeza. Aspecte conceptuale privind bunele practice international
de monitorizare a auditului situațiilor financiare. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
„Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” din 27-28 septembrie 2019,
ediția a XXI-a, ASEM, Chişinău, 2019, p. 489-494, ISBN 978-9975-75-968-7, 0,53
c.a.Disponibil: https://ase.md/files/publicatii/electronice/conf_09.19_teze_v1.pdf
24. D. Grumeza, A. Iachimovschi. Materialitatea în auditul situațiilor financiare sub diferite
aspecte. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoaşterii” din 27-28 septembrie 2019, ediția a XXI-a, ASEM, Chişinău,
2019,
p.
495-499,
ISBN
978-9975-75-968-7,
0,43
c.a.
Disponibil:
https://ase.md/files/publicatii/electronice/conf_09.19_teze_v1.pdf
25. A. Iachimovschi. D. Grumeza. Cadrul normative actual privind supravegherea publică a
calității activității de audit în Republica Moldova. În: Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” din 27-28
septembrie 2019, ediția a XXI-a, ASEM, Chişinău, 2019, p. 507-514, ISBN 978-997575-968-7,
0,62
c.a.
Disponibil:
https://ase.md/files/publicatii/electronice/conf_09.19_teze_v1.pdf
26. A. Iachimovschi. Comunicarea auditorului cu persoanele însărcinate cu guvernanța. În:
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul
European al Cercetării şi Educaţiei” din 6 iunie 2019, vol. I, Universitatea de Stat
„Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Cahul, 2019, p.179-183, ISBN 978-9975-88-019-0, 0,45
c.a. Disponibil: http://conference-prospects.usch.md/1.pdf
27. LAPIȚKAIA Liudmila, LEAHOVCENCO Alexandru
STATUTORY AUDIT
REGULATION IN THE UNITED KINGDOM AND MOLDOVA.Годишник том 6.
Тараклийский государственный университет Григорий Цамьлак,2019 год.
ISBN978-9975-3312-2-7
28. LAPIȚKAIA
Liudmila,
LEAHOVCENCO
Alexandru
DISCLOSURE
REQUIREMENTS FOR VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE
PROVIDERS Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Competitivitate şi Inovare în
economia cunoaşterii", 27-28 septembrie 2019 / The International Scientific Conference
"Competitiveness and Innovation in the Knowledge Economy", 27-28 September 2019
29. Liudmila Lapițkaia ANALYSIS OF PROPOSED CHANGES AND AMENDMENTS
TO INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS Conferinţa
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Ştiinţifică Internaţională "Competitivitate şi Inovare în economia cunoaşterii", 27-28
septembrie 2019 / The International Scientific Conference "Competitiveness and
Innovation in the Knowledge Economy", 27-28 September
30. Liudmila Lapițkaia
THE INTERNATIONAL CODE OF ETHICS FOR
PROFESSIONAL ACCOUNTANTS IS THE BASIS FOR THE QUALITY OF AUDIT
SERVICES STANDARDS Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Competitivitate şi
Inovare în economia cunoaşterii", 27-28 septembrie 2019 / The International Scientific
Conference "Competitiveness and Innovation in the Knowledge Economy", section
Jean Monnet 27-28 September
31. LAPIȚKAIA Liudmila, LEAHOVCENCO Alexandru Regulatory cybersecurity in the
European Union and the Republic of Moldova Jean Monnet Conference “Moldova
towards EU’s regional and cross-border development” 22-23 AUGUST 2019 Academy
of Economic Studies of Moldova CSIE Working Papers ISSN 2537-6187 Issue 14,
December 2019 https://csei.ase.md/wp/issue_14.php
32. Liudmila LAPIȚKAIA, Alexandru LEAHOVCENCO Features of intellectual property
reflection in accounting and financial statements Conferinta jean mone 20 martie 2020
33. JEAN MONNET CONFERENCE "THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL
PROPERTY IN THE EU AND MOLDOVA: CHALLENGES AND PERSPECTIVES"
//
CONFERINȚA
JEAN
MONNET“DEZVOLTAREA
PROPRIETĂȚII
INTELECTUALE ÎN UE ȘI MOLDOVA: PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE”, 12
MARTIE 2020
34. Liudmila Lapițkai AUDITS OF LESS COMPLEX ENTITIES: THE CHALLENGES IN
APPLYING THE ISA’s International Scientific Conference on Accounting, ISCA 2020
IX edition dedicated to the National Accounting Day International Scientific Conference
on Accounting - ISCA 2020, dedicated to the celebration of the Professional Accountant
Day in Moldova, which will be held on April 2-3, 2020.
35. Liudmila Lapițkaia , Alexandru Leahovcenco THE USE OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE IN AUDITING MONEY LAUNDERING OPERATIONS
International Scientific Conference on Accounting, ISCA 2020 IX edition dedicated to
the National Accounting Day International Scientific Conference on Accounting - ISCA
2020, dedicated to the celebration of the Professional Accountant Day in Moldova,
which will be held on April 2-3, 2020
36. Лапицкая Людмила, Ляховченко Александр Интегрированная отчетность и
перспективы ее применения в Республике Молдова стр 420-429 DUNAREA –
NISTRU ISTORIA. FILOZOFIA. CULTUROLOGIA. GENEALOGIA. ECOLOGIA.
LINGVISTICA. FOLCLOR. LITERATURA PEDAGOGIA. CULTURA MUZICALĂ.
AUDIT. RECENZII ȘI AVIZURI Годишник Том VII ТАРАКЛИЯ 2020, ISBN 9789975-3312-8-9.
37. MIHAILA S., PRINDII S.I, NUCĂ D., O abordare interdisciplinară privind definiția și
tipologia investițiilor, În: Conferinţă Ştiinţifică Internaţională „Paradigme moderne în
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dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale”, 1-2 noiembrie 2019, USM, Chişinău, pp.
319-323,
38. MELEGA A., GROSU V., MIHAILA S., Considerente teoretice și aspecte practice
privind IFRS 1, ISCA 2020, in executare,
39. MUNTEAN, N. Concepts of the term financial stability in the corporate sector. Culegere de
lucrări ştiinţifice ale Conferinţei Ştiinţific Internaţional ”Competitivitate şi Inovare în economia
cunoaşterii”, Ediţia a XXI-a, 27-28 septembrie 2019, Chişinău e-ISBN 978-9975-75-968-7
40. Lazari L. Tratamentul contabil al primelor de capital, Lazari L.– p. Conf. Șt. Int. În
Contabilitatea ISCA 2020, 2-3.04.20 - în lucru
41. NEDERIȚA, A., POPOVICI, A. Aspecte noi privind contabilitatea imobilizărilor
necorporale și corporale. În: Conferință Științifică Internațională ”Competitivitate și
inovare în economia cunoașterii”, 27-28 septembrie 2019. Chișinău, ASEM, 2019,
Ediția XXI, p. 531-539. 0,57 c.a., ISBN 978-9975-75-968-7.Disponibil:
https://ase.md/files/publicatii/electronice/conf_09.19_teze_v1.pdf
Articole de documentare în reviste practico-aplicative
1. Nederița A. Contabilitate și audit, 2019, nr.11
2. Nederița A. Contabilitate și audit, 2019, nr.12
3. Nederița A. Contabilitate și audit, 2020, nr.2
4. Nederița A. Contabilitate și audit, 2020, nr.5
Brevete obţinute în ţară
1. Ionescu V., Zlati M., Antohi V., Stanciu S., Mihaila S. Pentagonul regional dynamic și
modelul regional de evoluție: noi modele de analiză regională, Certificat de înregistrare a
obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe nr. O 6506, din 02.12.2019
2. Cosmulese G., Socoliuc M., Ciubotariu M., Mihaila S., Grosu V., Studiul empiric privind
raportul dintre cerințele părţilor interesate și calitatea raportării integrate, Certificat de
înregistrare a obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe nr. O 6505, din 02.12.2019
Participări la conferinţe ştiinţifice
Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale (seminare ştiinţificopractice, congrese, workshopuri) organizate în străinătate
1. Grigoroi L. 27th International Economic Conference – IECS 2020, Universitatea din Sibiu
2. Grigoroi L., Mihaila S., Lazari L. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
Facultatea de Științe Economice, Sesiunea de comunicãri stiintifice a studentilor
http://uab.ro/sesiuni_2020/stud/
3. Mihaila S. 34th IBIMA Conference: 13-14 November 2019, Madrid, Spain,
https://ibima.org/conference/34th-ibima-conference/#ffs-tabbed-13
4. Mihaila S. Badicu G. 35th IBIMA Conference: 1-2 April 2020, Seville, Spain,
https://ibima.org/conference/35th-ibima-conference/#ffs-tabbed-13 (indexata ISI)
Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale organizate în ţară
1. Grigoroi L., Lazari L. Conferinţa ştiinţifică internaţională "Competitivitate şi inovare în
economia cunoaşterii", Ediţia a 21-a : 27-28 septembrie, 2019
278

2. Grigoroi L. Simpozionul tinerilor Cercetători, 19-20 iunie 2020, ASEM
3. Grigoroi L., Lazari L., Bădicu G., Bajan M., Caraman S., Chirilov N., Cușmăunsă R.,
Conferința Științifică Internațională Studențească, ISSC 2020, „Provocările contabilității în
viziunea tinerilor cercetători”
4. Grigoroi L., Lazari L., Bădicu G., Bajan M., Chirilov N. , Mihaila Sv., Graur A., Harea R.
International Scientific Conference on Accounting - ISCA 2020
Moderator, coordonator workshop la conferinţe internaţionale organizate în ţară
1. Bajan M. Cușmăunsă R. Conferința Științifică Internațională „Competitivitatea și inovarea
în economia cunoașterii” din 27-28 septembrie 2019, Chișinău: ASEM, 2019. Secțiunea VI
„Inovații contabile în economia cunoașterii”
2. Caraman S., Chirilov N., Cușmăunsă R. Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători,
Secţiunea 8 „Contabilitate; audit; analiză economică”, , ASEM, 23 iunie 2020
3. Harea R. Formator la seminarul „Contabilitatea, reglementarea muncii și raportarea
financiară a ONG-urilor” PNUD Moldova (Programul EU-SCBM) 10-12 octombrie 2019.
4. Harea R. Formator la seminarul „Contabilitatea și impozitarea organizațiilor necomerciale”
PNUD Moldova (Programul AdTrade) 18-19 februarie 2020.
5. Harea R. Formator la seminarul „Surse financiare și management financiar pentru start-up”
ANTIM Moldova 18-19 februarie 2020.
6. Harea R. Formator la seminarul „Contabilitatea și impozitarea asociațiilor băștinașilor din
Republica Moldova” PNUD Moldova (Programul MiDL) 2-3 martie 2020.
7. Mihaila S. CIS Profesia contabila o cariera de succes
8. Mihaila S. CSI Provocarile contabilitatii in viziunea tinerilor cercetători
Moderator, coordonator workshop la conferinţe naţionale
1. Mihaila S. Concurs Contabilitatea creativa 2 decembrie
Comunicări orale la conferinţe internaţionale organizate în străinătate și în țară
1. Nederița A., Grigoroi L., Lazari L., Popovici A., Bădicu G., Bajan M., Curagău N.,
Muntean N. Conferința Științifică Internațională „Competitivitatea și inovarea în economia
cunoașterii” din 27-28 septembrie 2019, Chișinău: ASEM, 2019
2. CHIRILOV, N. The analysis of the equity turnover and its impact on the decision-making
process. În: The impact of globalization on national economies. The International
Conference ETC - 7th Edition, November 14th -15th, 2019. George Bacovia University,
Bacău, România.
3. CHIRILOV, N. Necesitatea cercetării analizei economico-financiare în economia bazată pe
cunoaștere. Simpozionul naţional cu participare internaţională: Liceul Teoretic Ovidius,
Constanţa, România . 15 – 29 noiembrie 2019.
4. CHIRILOV, N. Participare la Jean Monnet Conference „Moldova towards EU’s regional
and cross-border development”, 22-23 august 2019, ASEM, Chisinau, Republic of
Moldova
5. Erhan L. Conferința științifică internațională, Iași, 25 octombrie 2019
6. BORKOVA, E.; CHULAKOVA, A.; MUNTEAN, N.; PLOTNIKOV, A.; PLOTNIKOV,
279

V. Competitive regional clusters: international experience. In: International Conference:
Innovative Technologies in Environmental Science and Education — ITESE-2019. 9-14
September 2019. http://itese2019.com/programme
Managementul cercetării
Director/coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin
competiţie naţională
1. Muntean N. Coordonator a echipei din cadrul ASEM a Programului de Stat (2020-2023).
Nr. Contractulu: 131/1-PS din 03.01.2020 Partener ASEM:131/2-PS din 03.01.2020,
Cifrul proiectului: 20.80009.1606.26. Impactul factorilor macromediului și geografici
asupra falimentului și a performanțelor în afaceri ale entităților economice din sectorul
agroalimentar din Republica Moldova, Direcția strategică: Inovații sociale, educaționale și
culturale pentru integrare și adaptare
2. Editarea Monografiilor Științifice (lucrări de valoare) “Analiza stabilității financiare în
sectorul corporativ”, din cadrul direcției strategice: Patrimoniul național și dezvoltarea
societății 16.06, înscris în Registrul de stat al proiectelor din domeniile cercetării și inovării
cu cifrul 19.00059.06.05F/M, în temeiul art. 5, alin. (1), lit.b), Legea 131 din 03.07.2015
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 01.10.2019 - 30.09.2022, ”Dezvoltarea Capacității Centrului Național de
Inovații Digitale în Educație (CNIDE)”, nr. proiectului: 40418_2019/22
2. Performance management of COVID-19 for the world governments. Investigating the
performance management of COVID-19 among the governments around the world. Which
are the lessons of COVID-19 pandemic for democracies around the world within cultural
context.
Tipul
proiectului:
EUvsVirus
Hackaton.
Codul
proiectului:
#t_democracy_cov__tqv7dy. Finanțatorul: Comisia Europeană, 2020
3. Lazari L., Grigoroi L., Bîrcă A. Proiect AUF
Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin competiţie
naţională
1. Erhan L. Cercetător științific coordonator în echipa Programului de Stat ,,Configurarea
businessului inovațional în contextul concurenței regionale”.
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., Bădicu G., Graur A., Harea R. Revista 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
280

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/534grigoroi-lilia.html
5. Mihaila S. ECOFORUM, Romania, USV, Suceava
http://ecoforumjournal.ro/index.php/eco/about/editorialTeam
6. Mihaila S. REVISTA INTERDISCIPLINARĂ „C. STERE
7. Nederița A. Membru în colegiul de redacție al revistei „Economy Transdisciplinarity
Journal”, România
Membru în colegiul de redacţie al revistelor de specialitate naţionale, recunoscute de
comunitatea academică, de categoria B şi C
1. Muntean N. SCIREA Journal of Economics — Open Access Journal
http://www.scirea.org/editorialboard
2. Muntean N. Management
&
Economics Research Journal
https://merj.com/merj/index.php/merj/about/editorialTeam
3. Muntean N. Revista de Evaluare din România, București, ANEVAR
Membru în colegiul de redacție al revistei de profil
1. Nederița A. Membru în colegiul de redacție al revistei „Contabilitate și audit”
Preşedinte/secretar al Consiliului Ştiinţific Specializat de susţinere a tezei de doctor
1. Grigoroi L. Președinte la Comisia de doctorat Popovici M.
2. Erhan L. Secretar în ședința CŞS D 522.01 – 126 în cadrul ASEM, din 23.01.2020.
Preşedinte/secretar al Seminarului Ştiinţific de Profil
Grigoroi L.- vicepreședinte
Muntean N. -secretar
Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil
Seminarul Științific de profil 522.02 Contabilitate; audit; analiză economică: Lazari L.,
Cușmăunsă R., Grabarovschi L., Nederița A., Mihaila S., Țiriulnicova N., Graur A.,
Iachimovschi A., Popovici A.
Recenzent la teza de doctor/doctor habilitat la Seminarul Ştiinţific de Profil/ departament
1. Nederița A. la teza de doctor habilitat Bîrca A.
2. Grabarovschi L. Probleme ale contabilității și auditului imobilizărilor corporale. Popovici
Mihail.
3. Lazari L. Teza de doctor Синтетическая концепция финансовой отчетности, Ткачук
Наталия, Snkt-Peterburg, Rusia.
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., Bădicu G.
2. Comisia de îndrumare la teza de doctor: Grigoroi L., Lazari L., Cușmăunsă R., Bajan M.,
Curagău N., Grabarovschi L., Bădicu G., Mihaila S., Cotoros I., Popovici A., Graur A.,
Conducător/consultant la teza susținută de doctor/doctor habilitat
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1. Nederița A. Conducător Teza de doctor „Probleme ale contabilității și auditului
imobilizărilor corporale” Popovici M.
Recenzent al unei monografii/manual
1. Grabarovschi L., Țiriulnicova N. Contabilitatea întreprinderii. Manual.
Recenzent al unui articol ştiinţific
1. Lazari L., Bădicu G. Revista Economica
2. Bădicu G., Mihaila S. Conferința din Spania, 35 IBIMA
3. Grabarovschi L., Graur A. Programa stagiului practicii de producție și de licență pentru
studenţii specialităţii „Contabilitate” (Ciclul I – studii superioare de licență, învățământ cu
frecvență redusă) Popovici A.
4. Graur A. Ghid metodic privind elaborarea și susținerea tezei de master. autori: Cotoros I.,
Bădicu G., Iachimovschi A.
5. Mihaila S. Revista CSIE
6. Muntean N. Revista de Evaluare din România, București, ANEVAR
7. MUNTEAN, N. Manuscript title: OnlyDoes technology matter for combating economic
and financial crime? A panel data study.. review manuscript TTED-2020-0072 for
Technological and Economic Development of Economy Journal, Impact Factor 2.601,
https://link.springer.com/journal/10198
8. Lazari L. Recenzent articol Akademos
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Anexa 13. Lista publicațiilor cadrelor științifico-didactice de la facultatea Business și
Administrarea Afacerilor
1.1. PUBLICAŢII ÎN STRĂINĂTATE
1. BELOSTECINIC, G., ȘARGU, L., Managing Human Resources Involved in Solving Atypical
Situations: A Motivational Model// Advances in Economics, Business and Management
Reaserch, volume 131 ”New Silk Road: Business Cooperation and Prospective of Economic
Development„ (NSRBCPED 2019), p.325 – 329. (Published by Atlantis Press SARL)
2. SAVCIUC O., TIMOTIN A. The Integration of Behavioural Change Models in Social
Marketing Programs in Public Health, Marketing - From Information To Decision Journal,
Noiembrie 2019, Vol. 2: (1), 2019, pp. 30-39, Universitatea Babeș-Bolia, Cluj Napoca,
România,
ISSN: 2601-3983.
Available
on-line
at:
https://content.sciendo.com/view/journals/midj/2/1/article-p30.xml.
3. SAVCIUC O., TIMOTIN A. Level Of Knowledge, Understanding And Applying Social
Marketing By Public Health Specialists And Medical Students In The Republic Of Moldova,
iunie
2020,
revista
Social
Marketing
Quarterly,
Available
on-line
at:
https://mc.manuscriptcentral.com/usmq
4. CERNAVCA, Olesea. Dynamics of road tax in the Republic of Moldova (2009-2019). În:
Knowledge Horizons-Economics. 2019, volumul 11, no. 3, pp.69-77. P-ISSN: 2069-0932, EISSN 2066-1061.
5.1. PUBLICAŢII ÎN ŢARĂ
Monografii
1. COVAȘ, L., Cultura organizațională și dezvoltarea durabilă al întreprinderii. Editura ASEM,
Chișinău, 2019, 214 p. c.a. 9.1, ISBN 978-9975-75-954-0.
Capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale)
1. ȘAVGA G. Dezvoltarea comerțului şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării
economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european / Univ. Coop - Comercială din
Moldova ; coord.: Larisa Şavga; contribuții: Larisa Şavga [et al.]. - Chişinău : UCCM. 2019
(PIM. Iaşi). - 377 p. ISBN 978-9975-81-054-8,
Articole ştiinţifice în reviste străine
1. CALUGAREANU I., Călugăreanu I. Risk allocation within public-private partnership in the
Republic of Moldova framework. În: Volumului XIX, nr. 1/2019 al Analelor Universităţii Ovidius.
Seria: Ştiinţe Economice. http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/ENG/ovidius-university-annalseconomic-sciences-series-volume-xix-issue-1/
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2. COVAȘ, L., PÂRLOG, A. The importance of national culture dimensions on intercultural
competence development of future managers. In: Cross-cultural Management Journal, Romania,
2019, vol. XXI, issue 2, pp. 111–119, ISSN–L 2286 – 0452, 0.63 c. a.
3. DOROGAIA, I. The modern approaches to quality management as a necessity to use in the
national enterprises, Научно-производственный журнал «Государство и регионы. Серия:
Экономика и предпринимательство», выпуск 6 (111) 2019, ISSN: 1814-1161
4. DOROGAIA, I. Переосмысление подходов преподаванию в высших учебных заведениях
Республики Молдова, актуализированное современными тенденциями: опыт проекта ReSTART.
Журнал «Региональная экономика и управление» № 4 (26) ноябрь 2019 г. Восточноукраинский
институт экономики и управления.
5. БИЛАШ Л. Инновационное лидерство и значение эмоциональных аспектов деятельности
сотрудников в бизнес - организациях. Научно-производственный журнал «Государство и
регионы. Серия: Экономика и предпринимательство», выпуск 6 (111) 2019, ISSN: 1814-1161
6. БИЛАШ Л. Лидерство и значение коучинга в достижении результативности бизнесорганизаций в условиях динамичных изменений. Научный журнал «Региональная экономика и
управление» № 4 (26) ноябрь 2019 г. Восточноукраинский институт экономики и управления
7. BILAȘ L., ANDROSOVA E. Концепция устойчивого развития общества и бизнеса: значение
экологического менеджмента.Научный вестник Херсонского государственного университета.
Серия «Экономические науки» Выпуск 36/2019, 8. Bilaș L. Корпоративная культура: сущность и
значение кросс-культурных аспектов. Причерноморский научно-исследовательский институт
экономики и инноваций, Электронный научно-практический журнал «Инфраструктура рынка»,
г. Одесса, Украина
8. БИЛАШ Л., Причорноморські економічні студіїнауковий журнал випуск 48, 2019, частина 1,
Билаш л.л.комплексная оценка формирования инновационного потенциала в университетах
стран трансграничного сотрудничества, p.63-68, issn (print): 2524-0897issn (online): 2524-0900
9. БИЛАШ Л. Причорноморські економічні студії науковий журнал випуск 48, 2019, частина 2,
issn (print): 2524-0897, issn (online): 2524-0900, билаш л.л.корпоративная культура и значение
кросс-культурного менеджмента в современной реальности, p.7-16
5.1.4. Articole în reviste naţionale, categoria B
1. SAHARNEAN, Liliana, Imaginea inovațională: Metodologii internaționale de cercetare a
activității inovaționale a Republicii Moldova, Studia Universitas Moldavia, Chișinău, USM,
2019, nr. 2 (122), Seria Stiințe exacte și economice, ISSN 1857-2073, ISSN online 2345-1033,
pp.128-137.
2. LOZOVANU-BALAN L. ZGHEREA G. Актуальные проблемы телеметрии в Республике
Молдова. În: Revista ştiinţifică Studia Universitatis Moldaviae, Chişinău: USM , ISSN online
2345-1033.2020
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3. PLATON, Nicolae, Juraveli Tatiana. Oportunități de internaționalizare a întreprinderii turistice
în contextul cooperării internaționale. În: Economica, 2019, nr.3 (109), ASEM, Chișinău, pp. 7
– 18, ISSN 1810-9136, 0,57 c.a.
4. PLATON, Nicolae, Țurcanu Igor. Utilizarea metodelor indirecte de estimare a obligațiunilor
fiscale ca modalitate de conformare voluntară a persoanelor fizice. În: Economica, 2019, nr. 4
(110), ASEM, Chișinău, pp.7 – 18, ISSN 1810-9136, 0,54 c.a.
5. TABUNSCIC O. Analiza situației economice a sectorului de alimentație publică. In:
Economica, nr. 4 (110), 2019, pp. 19-33. ISSN 181810-9136.
6. FEDORCIUCOVA S., GAINĂ B.. Utilizarea produselor secundare de origine vitivinicolă în
economia naţională. În: ”Akademos”, Revista de știință, inovare, cultură și artă, 2020,
Nr.2(49), ISSN 1857-0161 (în curs de editare)
5.1.6. Articole în culegeri
1. BELOSTECINIC G., Riscuri globale-riscuri locale. În: Competitivitate și inovare în economia
cunoașterii: conf. şt. intern., 27-28 septembrie 2019. Chişinău: ASEM, 2019, pp. 13-28. ISBN 9789975-75-968-7.
2. ŞIŞCAN, E., ZGHEREA G. Factori considerați în procesul de alegere a instituției de învățământ
superior cu profil economic. In: „Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, Conferinţa
Ştiinţifică Internaţională, 27 – 28 septembrie 2019. Chişinău: ASEM, 2019.
3. SOLOMATIN, A., VACULOVSCHI, E., CARTAVIH, T. Particularitățile marketingului relațional
pe piața organizațională. In: „Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, Conferinţa
Ştiinţifică Internaţională, 27 – 28 septembrie 2019. Chişinău: ASEM, 2019.
4. VACULOVSCHI, E., SOLOMATIN, A. The role of quality criteria in determination of the
economic efficiency in the services sector In: „Competitivitatea și inovarea în economia
cunoașterii”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 27 – 28 septembrie 2019. Chişinău: ASEM,
2019.
5. CARTAVIH T., SOLOMATIN A., dr., ŢURCAN N. Изучение эффективности участия
компании в выставках In: „Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, Conferinţa
Ştiinţifică Internaţională, 27 – 28 septembrie 2019. Chişinău: ASEM, 2019.
6. MELNIC, Igor, LIVANDOVSCHI, Roman, Influența emoțiilor asupra comportamentului
consumatorului. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, Conferinţa ştiinţifică
internaţională, ediția a XXI-a, din 27-28 septembrie 2019, Chişinău, ASEM, 2019, p. 102-108,
ISBN 978-9975-75-968-7.
7. LIVANDOVSCHI, Roman, MELNIC, Igor, Importanța transportului aerian în turismul
internațional. În: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, Conferinţa ştiinţifică
internaţională, ediția a XXI-a, din 27-28 septembrie 2019, Chişinău, ASEM, 2019, p. 73-79, ISBN
978-9975-75-968-7.
8. RAILEAN, Е. International project as an innovative form of activity of a modern library. In:
International Trends in Academic Library Development / editors: Ane Landøy, Silvia Ghinculov,
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Angela Repanovici; ed. board: Natalia Cheradi; Min. of Education, Culture and Research, The
project "Modernization of Academic Library Services in Moldova".Chişinău: Cartdidact, 2019. p.
111-119 ISBN 978-9975-3354-5-4
9. CHERADI Natalia, NICUŢĂ Ina, RAILEAN Elena, GUDIMA Ana. Analysis of the degree of
informing of the users of the university library concerning the institutional repository. In:
International Trends in Academic Library Development / editors: Ane Landøy, Silvia Ghinculov,
Angela Repanovici; ed. board: Natalia Cheradi; Min. of Education, Culture and Research, The
project "Modernization of Academic Library Services in Moldova".Chişinău: Cartdidact, 2019. p.
89-97 ISBN 978-9975-3354-5-4
10. GAUGAȘ T. Practici de utilizare a metodelor inovative de predare-învățare în cadrul
universităților cu profil economic. În:”Competitiveness and innovation in knowledge economy”,
Conferinţă științifică international din 27-28 septembrie 2019, Chișinău, ASEM, 2019, e-ISBN 9789975-75-968-7
11. MITNIȚCAIA L., ARMANOV V. Роль имиджа в повышении инвестиционной и
туристической привлекательности города. (The role of image in increasing the investment and
tourist attractiveness of the city). / Лидия Митницкая, Станислав Арманов // Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” (27-28 septembrie 2019). –
Chişinău: ASEM, 2019, p. 122-131. 0,6 c.a, e-ISBN 978-9975-75-968-7
12. CRISTAFOVICI , P., PANFIL I. Benchmarking-ul competitivității produselor. Studiu de caz. In:
„Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 27 –
28 septembrie 2019. Chişinău: ASEM, 2019.
13. CERNAVCA, Mihai, CERNAVCA, Olesea. New automobile market in the RM and the evolution
of this for 2014-2018. În: „Competitiveness and innovation in knowledge economy”, 27-38
septembrie 2019, ASEM.
14. CERNAVCA, Mihai, CERNAVCA, Olesea. Analysis of the competitiveness of paints on the
consumer market of the Republic of Moldova. În: „Competitiveness and innovation in knowledge
economy”, 27-38 septembrie 2019, ASEM.
15. TURCOV, Elena. Efectele taxelor asupra turismului. Experienţa internaţională / Effects of
Taxation on Tourism: International Experience. În: Competitivitatea și inovarea în economia
cunoașterii, conf. șt. intern., 27-28 septembrie, 2019, Chișinău, ASEM, 2019, Vol. 1
16. TABUNSCIC, Olga. Identificarea problemelor din sectorul serviciilor de alimentaţie publică din
municipiului Chişinău. În: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii, conf. șt. intern.,
27-28 septembrie, 2019, Chișinău, ASEM, 2019, Vol. 1
17. CERNAVCA, Mihail, CERNAVCA Olesea. Analiza competitivităţii vopselelor pe piaţa de
consum din Republica Moldova. În: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii, conf.
șt. intern., 27-28 septembrie, 2019, Chișinău, ASEM, 2019, Vol. 1
18. ŞPAC, Ghenadie. Calitatea totală ca factor al competitivităţii mărfurilor. În: Competitivitatea și
inovarea în economia cunoașterii, conf. șt. intern., 27-28 septembrie, 2019, Chișinău, ASEM,
2019, Vol. 1
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19. ŢURCANU, Natalia, SOLOMATIN, Ala, CARTAVÎH, Tatiana. Изучение эффективности
компании в выставках. În: Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii, conf. șt. intern.,
27-28 septembrie, 2019, Chișinău, ASEM, 2019, Vol. 1
20. MAXIM, Vasile. „Impactul transportului asupra mediului, studiat în instituţiile de învăţământ la
disciplina geografie.” În cadrul conferinţei „Educaţia multiculturală pentru un mediu sustenabil”
Universitatea Pedagogică de Stat din 09.11.2019
21. ФЕДОРЧУКОВА С., ЧЕРНАВКА М. Современный опыт продвижения экологически
чистого и безопасного продовольствия на потребительский рынок Молдавии. In:
Материалы VIIІ международной научно-практической конференции «Зелёный бизнес:
жизнь во имя будущего» Киевского национального университета имени Тараса Шевченко,
15-16 апреля 2020 г., Киев.
Articole în culegeri internaţionale
1. COVAȘ, L., Modifying the organisational culture in order to increase the company’s level of
sustainability. În: Proceedings of the 13th International Conference on Business Excellence,
București, FABIZ, 2019, 21-22 martie, pp. 254-267, ISSN 2558-9652, 0,9 c.a.
2. CĂLUGĂREANU, I. Limits of implementation of public-private partnership in the Republic of
Moldova. La: The 16th International Conference of the SEA events: The international conference of
cross-cultural competence, 22nd – 23rd of November 2019, Iași, The Romanian Academy.
3. CALUGAREANU, I., COCERHAN, M., Management of municipal public administration
competitiveness. In: Odesa National University Herald. Series: Economy. Scientific journal.
Volume 24. Issue 6(79). 2019, Odesa, 2019 p.32-35, ISSN (print): 2304-0920
Conferințe științifice internaționale
1. CALUGAREANU, I. Finanțarea proiectelor de parteneriat public-privat: caracteristici și
mecanisme. În: Conferintei stiintifice internationale „Paradigme moderne în dezvoltarea economiei
naționale și mondiale”, 01-02 noiembrie 2019, USM.
2. DOROGAIA, I., BILAȘ, L. Преобразование менеджмента компаний под воздействием
современных тенденций бизнеса, Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології:
мате ріа ли XVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19-20 вересня 2019 р.
[Електронний ресурс] / МОН України, УкрІНТЕІ [ та ін.]. – Київ : УкрІНТЕІ, 2019. – 404 с. (c.
34-40), ISBN 978-966-479-104-2, 4. Dorogaia I.
3. DOROGAIA, I. Ключевые факторы инновационного развития предприятия. Материалы
международной научно-практической конференции «Инновационное предпринимательство,
менеджмент, финансы: состояние, анализ тенденций и научно-экономическое развитие ,
Львов, 2019, часть I, 23 ноября 2019, УДК 338.22 (063) I-66, с.75-78
4. DOROGAIA, I., Creating an integrated enterprise security system by minimizing internal risks. В:
Международная научная конференция «Актуальные научные исследования в современном
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мире». ГВУЗ Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет им.
Григория Сковороды; Институт общественной трансформации, выпуск 11(55), часть 2,
Переяслав, 2019 , p.107-112, ISSN 2524-0986, УДК 001.891 (100) «20»
5. DOROGAIA, I. Концепция устойчивого развития и управление изменениями компании, ХХ
Міжнародная науково-практичної конференції “Статистичні методи та інформаційні
технології аналізу соціально-економічного розвитку”, г. Хмельницький, 21.05.2020 (in plen)
6. ШАВГА, Л.А., ШАВГА Г.А. Современные направления развития мотивации персонала. În:
Менеджмент ХХІ століття : глобалізаційні виклики: матеріали ІV Міжнародної науковопрактичної конференції : зб. наук. пр. / за ред. І. А. Маркіної. Полтава : ПП «Астрая», 2020.
287 с.. УДК 005 «20» М 50, стр. 73-77
7. ШАВГА, Л.А., ШАВГА Г.А... Внедрение европейской модели обучения на протяжении всей
жизни в Республике Молдова. În: Менеджмент ХХІ століття : глобалізаційні виклики:
матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : зб. наук. пр. / за ред. І. А.
Маркіної. Полтава : ПП «Астрая», 2020. 287 с.. УДК 005 «20» М 50 , стр. 259-264
8. БИЛАШ Л. Л. Инвестиционный менеджмент как фактор развития информационных
технологий и конкурентоспособности бизнеса, Побудова інформаційного суспільства:
ресурси і технології : мате ріа ли XVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ,
19-20 вересня 2019 р. [Електронний ресурс] / МОН України, УкрІНТЕІ [ та ін.]. – Київ :
УкрІНТЕІ, 2019. – 404 с. (c. 22-26), ISBN 978-966-479-104-2
9. БИЛАШ Л. Л., ДОРОГАЯ И. И. Преобразование менеджмента компаний под воздействием
современных тенденций бизнеса, Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології
: мате ріа ли XVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19-20 вересня 2019 р.
[Електронний ресурс] / МОН України, УкрІНТЕІ [ та ін.]. – Київ : УкрІНТЕІ, 2019. – 404 с. (c.
34-40), ISBN 978-966-479-104-2, 6. 3. Bilaș L. Этика и социальная ответственность бизнеса
как ключевые приоритеты преуспевающих компаний. Материалы международной научнопрактической конференции «Инновационное предпринимательство, менеджмент, финансы:
состояние, анализ тенденций и научно-экономическое развитие Львов, ноябрь 2019 года.
10. BILAȘ L. Гендерные аспекты лидерства в условиях перемен. Международная научная
конференция «Актуальные научные исследования в современном мире», ГВУЗ«ПереяславХмельницкий
государственный
педагогический
университет
имени
Григория
Сковороды»ОО «Институт общественной трансформации» ноябрь 2019 года. 5. Билаш Л.
Л.,ХХ Міжнародної науково-практичної конференції“Статистичні методи та інформаційні
технології аналізу соціально-економічного розвитку”, 2020, 21 mai Хмельницький, Ключевые
концепции команд и командообразования: значение виртуальных команд
11. КОТЕЛЬНИК
А.,
БИЛАШ
А.,
ХХ
Міжнародної
науково-практичної
конференції“Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного
розвитку”, 2020, 21 mai Хмельницький,Эффективное командное сотрудничество в условиях
информационной эпохи: значение гибкой методологии построения команд в бизнесорганизациях.
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12. CALMÂȘ V., FEDORCIUCOVA S., TABUNSCIC O., ȘPAC Gh. The identification of toxic
substances in some cosmetic products sold in republic of Moldova. În: International Conference on
Management Science and Engineering Management, 2020, (în curs de editare).
Materiale metodico - didactice
1. SOLCAN, A., PORTARESCU, S. Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezei de an:
Specialitatea: 0413.1. Business şi administrare: Ciclul I – studii superioare de licenţă /; Acad.
de Studii Econ. din Moldova, Fac. Business şi Administrarea Afacerilor, Dep. Management. –
Chişinău: ASEM, 2020. – 34 p. ISBN 978-9975-75-974-8.
2. MELNIC, Igor, SAVCIUC, Oxana, ÎNDRUMAR METODIC privind stagiul de practică la
ciclul II, Masterat, în cadrul întreprinderilor de profil la specializările „Managementul
Marketingului”, „Reclamă şi Relaţii Publice” și ”Logistică și Supply Chain Management”, 16
pagini, Chişinău, ASEM, 2020, ISBN 978-9975-75-971-7.
3. SAVCIUC Oxana, RAILEAN Elena. Îndrumar metodic la disciplina “Marketing direct”,
predată la Școala Masterală, specialitatea Management Marketing. Chișinău: ASEM. – în curs
de apariție.
4. PETROVICI Sergiu, Cercetări de marketing, curs universitar, Chișinău, ASEM, 2020.
5. TURCOV, Elena, Indicaţii metodice Cu referinţă la organizarea stagiului de practică în cadrul
întreprinderilor de profil pentru studenţii anului II, Ciclu II – Masterat de la specializarea
Gestiunea şi Dezvoltarea Turismului. Chişinău, ASEM, 2020 – 18 p. ISBN 978-9975-75-9571.
6. BULICAN, Adrian, Îndrumar metodic pentru lucrări practice la disciplina « Gestiunea hotelieră
» pentru masteranzii anului I, ciclul II, specialitatea Gestiunea si Dezvoltarea Turismului.
7. CALMÂȘ V., Bazele nutriției umane, note de curs, Chişinău, ASEM, 2020, 165p., 9,0c.a., (în
curs de editare)
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Anexa 14. Lista publicațiilor cadrelor științifico-didactice de la facultatea Finanțe
 COBZARI, Ludmila. Monografie colectivă, Financial challenges and perspectives in the
administration of economic entities in the Republic of Moldova. Collective monograph
edited by iScience, Warsaw, Poland, 2019, 204 p., ISBN 978-83-66216-20-4.
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 BERGHE, Nadejda. Veniturile proprii ale unităților administrativ-teritoriale din
Republica Moldova prin prisma evaluării potențialului fiscal, Monografie, Editura
TIPOMOLDOVA, Iași, 2020. 208 pagini, ISBN 978-606-42-0764-7
 BULGAC, Corina. Relaționarea între presiunea fiscală și performanța financiară a
entităților din
 sectorul vitivinicol. Monografie. Editura TIPOMOLDOVA, Iași, 2020. 240 pagini, ISBN 978606-42-0763-0
 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
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