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1. CADRUL JURIDIC ȘI ORGANIZATORIC AL ACADEMIEI DE STUDII 

ECONOMICE DIN MOLDOVA 

1.1.Date generale. 

1.1.1. Fondare/acreditare instituțională 

 

  Academia de Studii Economice din Moldova  a fost fondată la 25 septembrie 1991, 

în baza Hotărârii nr.537 a Guvernului Republicii Moldova. Drept bază au servit două facultăți din 

cadrul Universității de Stat –„Economie”; „Economie a Comerțului și Merceologie” –și Institutul 

Economiei Naționale al Ministerului Economiei. Academia de Studii Economice din Moldova 

(ASEM) are o istorie de 30 ani, nu foarte îndelungată, dar extrem de densă, în sensul în care 

evoluţia sa, în timp, este o imagine a transformărilor învăţământului superior din Republica 

Moldova  în perioada respectivă. 

Un rol incontestabil în obținerea realizărilor instituției le-a revenit celor doi rectori ai ASEM –

profesorii universitari Paul Bran (1991-1994) și Eugeniu Hrișcev (1994 –2001), precum și întregului 

colectiv de profesori, personalului administrativ și auxiliar.  

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 în anul universitar 2020-2021 Consiliul de Conducere al 

Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a luat decizia de acreditare a 10 

programe de studi superioare la ciclul II, masterat. 

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.   

 

1.1.2. Evoluție 

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. Drept bază de formare a ASEM au servit două facultăţi din cadrul Universităţii 

de Stat din Chișinău – „Economie”; „Economie a Comerţului şi Merceologie” şi Institutul 

Economiei Naţionale al Ministerului Economiei, universitatea începându-și activitatea cu 4 facultăţi 

(Management, Marketing, Contabilitate, Finanțe și Informatică Economică) și circa 3800 studenţi. 

În anul 1993 în baza facultății Finanțe și Informatică Economică a fost creată facultatea 

„Cibernetică, Statistică și Informatică Economică” și facultatea „Finanțe, Credit și Monedă”. În anul 

1994 a fost fondată  facultatea Relații Economice Internaționale, care prima în Republica Moldova, 

a început pregătirea specialiștilor în domeniul relațiilor economice internaționale, instruirea 

efectuându-se în limbi străine (engleza, franceza, germana). 
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În iunie 2001 ASEM cele 11 specialităţi au fost cu succes acreditate de către Consiliul 

Național de Evaluare Academică și Acreditare a instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. 

În mai 2007 ASEM a confirmat nivelul înalt de pregătire a cadrelor prin obținerea Certificatului de 

reacreditare. În anul 2017 procedura nouă de acreditare a programelor de la ciclul I, licență a fost 

depășită cu succes și a fost obținută acreditarea programelor înaintate.  

Efectivul de studenți pe parcursul anilor a avut o evoluție diferită. Astfel, în perioada 1991-

2007 a fost înregistrată o creștere continuă – de la 3813 studenți în anul de studii 1991-1992 - la 

15253 studenți în anul 2006-2007. Apoi se observă tendința de descreștere treptată, ajungând în anul 

de studii 2020-2021 la un număr total de 7539 persoane (ciclul I, licență, ciclul II, masterat, ciclul 

III, doctorat, elevi CNC). Scăderea numărului de studenți este determinată de situația demografică 

precară, dar și de migrația masivă. Începând cu anul 2005 în ASEM studiile sunt organizate 

conform prevederilor Procesului de la Bologna, care a modificat radical învăţământul  superior: 

studiile au fost divizate  în 3 cicluri (licenţă, masterat, doctorat), a fost pus în aplicare  

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în 

instituţiile de învățământ superior, ciclul I , care a introdus specialități noi, cerințe noi, ceea ce a 

presupus elaborarea unor noi planuri de studii. A fost implementat sistemul de credite academice 

transferabile.  

Fiind o instituție cu profil economic, pe parcursul anilor, ASEM și-a diversificat profilul,  

mărind numărul de programe de studii la ciclul I, licenţă cu unele foarte importante, cum ar fi: 

„Tehnologii informaţionale”, „Securitate informaţională”, „Managementul resurselor umane”, 

„Tehnologie şi management în alimentaţia publică”, creând totodată și condiții necesare pentru 

desfășurarea instruirii la aceste programe. În acest sens, au fost create laboratoare dotate cu tehnica 

necesară, inclusiv  laboratoare de merceologie și tehnologie a preparării bucatelor, un restaurant 

didactic. 

Studiile la masterat în ASEM au fost organizate începând cu anul 2000, ca studii 

postuniversitare, responsabil fiind  Departamentul de Studii Postuniversitare.  Începând cu anul 

2008 a fost luată decizia de a organiza  studiile la ciclul II, masterat, la facultăți, iar în  anul 2010   a 

fost înființată Școala Masterală de Excelență în Economie și Business, având statut de facultate 

separată, responsabilă de organizarea învățământului la ciclul II.  

În vederea asigurării continuității studiilor la ciclul III, doctorat, în ASEM, în anul 2011, cu 

titlu de experiment, a fost creată Școala Doctorală, care și-a demonstrat viabilitatea, iar din anul 

2015 a fost înființată Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative în consorțium cu 

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”. 

Cercetarea științifică este o componentă fundamentală a activității ASEM-ului și reprezintă 

unul din principalele criterii de evaluare a calificării și de apreciere a performanței academice. 

Cercetarea științifică este organizată atât în cadrul Programelor de Stat, prin câștigare, în bază de 

concurs, a proiectelor de cercetare cu finanțare de la bugetul de stat, cât și în baza unor proiecte – 

bilaterale cu agenți economici sau din propria inițiativă a departamentelor sau a cadrelor științifico-

didactice. Anual, rezultatele cercetării sunt publicate în monografii, reviste științifice din țară și de 

peste hotare, sunt expuse la numeroase conferințe internaționale sau naționale. Pe parcursul anilor, 

ASEM a editat câteva reviste: „Economica”, care se editează și astăzi, „Economie şi finanţe”, 

„Economie şi sociologie”, „Drept, economie şi informatica” (cu universitatea din Galaţi), Analele 

ASEM.  

ASEM este acreditată științific de către Consiliul Național de Acreditare și Atestare, este 

membru de profil  al Academiei de Știință a Republicii Moldova din anul 2007. 
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O importanță deosebită în activitatea ASEMului se acordă relațiilor de colaborare cu alte 

instituții de învățământ și centre de cercetare din peste 20 de state ale lumii, care au tradiții 

valoroase în domeniul studiilor și cercetărilor economice. ASEM 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).  

Un rol foarte important, în procesul de instruire, îi revine Bibliotecii Științifice  ASEM,  care 

tezaurizează astăzi un fond de 197288 de volume, 41479 titluri, 33 de abonamente la  ediţii 

periodice, 15 baze de date internaționale. Fondurile de publicaţii - cărţi, reviste, ziare, publicaţii 

seriale, teze de doctorat etc. - cuprind o mare varietate de lucrări editate în ţară şi străinătate, lucrări 

din domeniul ştiinţelor sociale, matematicii şi din alte domenii.  

Din momentul înființării ASEM, conducerea a fost preocupată de îmbunătățirea condițiilor 

de muncă a angajaților și a studenților. Putem menționa, în acest sens construirea și inaugurarea 

Complexului Sportiv (1996), deschiderea Complexului curativ-consultativ (2000),  inaugurarea 

Centrului Multimedia (2004), a Incubatorului de afaceri (2005), a Sălii de lectură „Paul Bran” 

(2005), crearea Centrului de Documentare Europeană (2006), Centrului de Competență în 

Informatică (2008), a Casei Cunoștințelor (2010), construcția unui nou bloc de studii, dat în 

exploatare în anul 2011,ș.a. În prezent, continuă construcția unui complex sportiv polivalent  cu 

bazin de înot. S-au întreprins eforturi în vederea soluţionării problemei ce ţine de asigurarea cu 

spaţiu locativ, în condiţii avantajoase, pentru un număr de peste 70 de angajaţi ai ASEM. 

Formarea continuă a persoanelor din economia națională a fost asigurată prin intermediul 

unui șir de centre create în ASEM, precum: Școala Superioară de Turism și Servicii Hoteliere, 

Centrul de Instruire și Consultanță în Afaceri (MACIP), Centrul de Instruire Lingvistică, Centrul de 

Studii în Integrare Europeană, Centrul de Ghidare în Carieră, Incubatorul de Afaceri, Business-

Incubatorul Inovațional „IT4BA”, iar în anul 2017 a fost creată Școala de formare continuă, ASEM. 

Studenții întotdeauna au reprezentat o prioritate pentru ASEM. Ei participă activ în viața 

instituției, fiind membri ai Consiliile Facultăților, a Senatului, a Consiliului de Administrare, în 

paralel cu implicarea acestora în procesul de autoguvernare  prin Senatul studențesc. În anul 2003 a 

fost pentru prima dată organizat concursul „Cel mai bun student al ASEM” şi „Miss ASEM – 

viitoare femeie de afaceri”. Din același an este organizat anual Simpozionul internaţional al tinerilor 

cercetători. Printre alte proiecte studențești mai recente, putem menționa concursul „Azi student – 

mâine antreprenor”, „Artmanager”,  „Bancherul modern”, „Cel mai bun plan de marketing”, Clubul 

de dezbateri BIZZ CLUB, etc. De remarcat și Corul „Cantabile”, înființat în anul 2009, participând 

la un număr mai mare de concursuri naționale și internaționale, obținând aprecierea publicului și 

juriului prin numeroase diplome și distincții. Ne mândrim cu performanțele sportive ale studenților 

noștri: echipa de baschet (f), care este deținătoarea locului I și a Medaliei de Aur la campionatul 

Universitar al Republicii Moldova (edițiile 2004,2005,2006,2008,2009,2010), echipa de baschet 

(m), deținătoarea Cupei Republicii Moldova (edițiile 2006,2008, 2009). 

La inițiativa studenților și cu susținerea administrației la 14 februarie 2005 a fost lansat 

Radio ASEM, iar la 25 septembrie 2016 a fost lansat Studioul TV ASEM. Crearea acestuia a fost 

determinată inclusiv și de necesitatea inițierii studiilor la distanță. 
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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, direcție tehnologii informaționale, dotat cu tehnică performantă, câteva centre de formare 

continuă şi consultanţă, alte subdiviziuni, 6 blocuri de studii bine amenajate, dotate cu aparataj 

modern; 7 cămine, fiecare cu sală de meditaţii; un complex sportiv modern; 27 de săli de 

calculatoare, conectate la Internet; un centru curativ-consultativ; o bază de odihnă la Vadul-lui-

Vodă etc.  

1.2.Misiune 

Misiunea Academiei de Studii Economice a Moldovei este de a crea noi cunoștințe și de a 

pregăti specialişti de înaltă calificare în cele mai diferite domenii ale ştiinţelor economice, precum şi 

în domenii adiacente, capabili să participe ca antreprenori şi forţă de muncă activă şi productivă 

într-o piaţă competitivă şi ca cetăţeni responsabili într-o societate democratică în continuă 

schimbare. 

Pentru a realiza această misiune, ASEM: 

- Va promova un învățământ pertinent, riguros și captivant bazat pe interacțiunea cu 

cercetarea științifică, facilitând schimbul de idei, creativitatea și spiritul de inițiativă prin 

dezvoltarea unui mediu de învățare optim pentru autorealizare, centrat pe student și axat pe 

formarea competențelor sociale și profesionale, pregătindu-i pe studenți să joace un rol 

important în dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere; 

- Va asigura suport și facilități corpului didactic pentru promovarea cercetării științifice 

performante, favorizând, astfel, participarea cadrelor didactice și a tinerilor cercetători la 

realizarea unor proiecte științifice de interes major; 

- Va institui și dezvolta o cultură a învățării permanente și inovatore;  

- Va răspunde favorabil la cerințele de dezvoltare a mediului intelectual al societății, per 

ansamblu, și va crea legături strânse cu mediul academic din întreaga lume, cu instituțiile 

publice și cu mediul de afaceri;  

- Va atrage studenți din Republica Moldova și din mediul internațional, la programele oferite 

de licență, de masterat și doctorat, precum și la cele de educație continuă, prin extinderea 

programelor de studii în limbile de circulație internațională și crearea condițiilor optime 

pentru studenții veniți din medii diferite și cu diferite pregătiri educaționale primare. 

 

1.3.Obiective 

Obiectivele ASEM, stabilite în vederea realizării misiunii, sunt următoarele:  

a) asigurarea şi dezvoltarea resurselor şi mijloacelor necesare desfăşurării procesului 

instructiv-educativ şi de cercetare ştiinţifică la standarde de referinţă competitive în Spaţiul 

Naţional şi European al Învăţământului Superior şi al Cercetării, definit prin Declaraţia de la 

Bologna (1999) şi prin legislaţia în vigoare;  
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b) organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice studiilor universitare şi postuniversitare, 

cu asigurarea şi respectarea standardelor de referinţă caracteristice fiecărui domeniu şi 

program de studii;  

c) organizarea unor programe masterale şi şcoli doctorale, promovarea valorilor ştiinţifice, 

culturale şi a spiritualităţii naţionale şi universale;  

d) realizarea unui învăţământ de calitate, flexibil şi dinamic, raportat la nevoile dezvoltării 

societăţii bazate pe cunoaştere;  

e) respectarea şi aplicarea principiului centrării procesului instructiv-educativ pe student;  

f) realizarea de parteneriate cu instituţii, autorităţi, unităţi economico-sociale din țară şi de 

peste hotare, în scopul organizării şi adaptării programelor de studii şi a cercetării ştiinţifice, 

la standardele de referinţă specifice calificărilor şi la cerinţele mediului socioeconomic 

naţional şi european;  

g) autoevaluarea şi evaluarea periodică a activităţii didactice şi ştiinţifice, ţinând cont de 

standardele şi indicatorii de performanţă care asigură calitatea procesului de învăţământ şi a 

cercetării ştiinţifice;  

h) asigurarea performanţei în procesul didactic şi de cercetare ştiinţifică;  

i) realizarea unui management instituţional performant şi transparent, bazat pe principiile 

autonomiei universitare, asigurării calităţii, eficienţei şi asumării răspunderii publice;  

j) dezvoltarea programelor de mobilităţi naţionale şi internaţionale ale studenţilor, cadrelor 

didactice și de cercetare științifică, personalului didactic și de cercetare științifică auxiliar şi 

personalului nedidactic;  

k) promovarea culturii calităţii în viaţa universitară şi asigurarea unui mediu adecvat de 

dezvoltare profesională a membrilor comunităţii universitare, bazat pe respectarea normelor 

de etică universitară;  

l) cultivarea tradiţiei gândirii libere, a spiritului democratic, academic;  

m)respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a principiului supremaţiei 

legii;  

n) integrarea centrelor de cercetare în reţelele naţionale şi internaţionale de excelenţă şi 

realizarea de cercetări fundamentale şi aplicative generatoare de valoare adăugată;  

o) climat adecvat pentru dezvoltarea personală a membrilor comunităţii universitare;  

p) baza logistică şi profesională pentru educaţia continuă;  

q) condiţii pentru promovarea parteneriatelor la nivel naţional şi internaţional;  

r) dezvoltarea relaţiilor cu absolvenţii;  

s) transparenţa managementului instituţional;  

t) consolidarea spiritului de comunitate universitară;  

u) promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi etice în comunitatea naţională şi 

internaţională;  

      v) menţinerea relaţiilor profesionale, ştiinţifice şi sociale cu absolvenţii ASEM.   
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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 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 2020-2021 au fost planificate 7 ședințe ale Senatului, au fost 

organizate 15 ședințe ale Senatului, dintre care 8 – ședințe extraordinare. În cadrul ședințelor 

extraordinare au fost discutate următoarele chestiuni: 

a) discutarea și aprobarea rapoartelor de autoevaluare la ciclul II, masterat; 

b) discutarea și aprobarea raporatelor în cadrul proiectelor de cerectare finanțate de la bugetul 

de stat; 

c) organizarea concursului cu votare repetată pentru ocuparea posturilor științifico-didactice; 

d) discutarea proiectului Regulamentului cu privire la sporul pentru performanță în ASEM; 

e) oferirea titlui onorific de Doctor Honoris Causa dlui Sayan Shahanjahan, Yasam (Leonidas) 

Ayavafe și Ferit Samuray; 

f) înaintarea cadrelor didactice și științifico-didactice la distincții de stat, în legătură cu 

aniversarea ASEM de 30 ani. 

În total la ședințele Senatului ASEM au fost discutate 31 (15 conform planului) subiecte și au 

fost discutate și aprobate 55 decizii (19 conform planului), inclusiv chestiuni de concurs -3, 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 -8. 

Consiliul de Administraţie al ASEM asigură conducerea operativă şi aplică deciziile 

strategice ale Senatului, guvernând activitatea administrativă, financiar-economică şi patrimonială a 

instituţiei, cu scopul realizării misiunii şi obiectivelor strategice prevăzute de carta ASEM. 

Activitatea se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Consiliului de Administrație ASEM, 

aprobat în cadrul ședinței Senatului ASEM din 2 noiembrie 2016. 
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Consiliul de Administraţie al ASEM este format din rector, prorectori, decani, consilier 

juridic, directorul şcolii doctorale, directorul şcolii masterale de excelență în economie și business, 

directorul CNC, şefii unor subdiviziuni ale ASEM, reprezentanţii organizaţiilor sindicale ale 

salariaţilor şi studenţesc, reprezentantul Senatului studenţilor, şi secretarul Consiliului de 

Administraţie, numit prin ordinul Rectorului. Pe parcursul anului de studii 2020-2021 au avut loc 4 

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 2020-2021, Consiliului Științific al  ASEM în plină componență 

s-a întrunit în 8 ședințe în data de 30 septembrie 2020, 11 noiembrie 2020, 03 decembrie 2020, 04 

decembrie 2020, 21 ianuarie 2021, 19 martie 2021, 21 aprilie 2021 și 10 iunie 2021, în cadrul cărora 

au fost examinate 40 de subiecte. 

 

 

Consiliile facultăților 

Organul suprem de conducere al Facultăţii este Consiliul Facultăţii, care este ales pentru un 

termen de cinci ani în conformitate cu reglementările în vigoare (Regulamentul facultății ASEM). 

Membrii Consiliului Facultăţii sunt, de regulă, persoane cu titlu ştiinţific şi ştiinţifico-

didactic şi studenţi. În Consiliu sunt reprezentate toate subdiviziunile Facultăţii în baza respectării 

principiului egalităţii în drepturi. Membrii din oficiu ai Consiliului Facultăţii sunt decanul, 

prodecanul şi şefii departamentelor  din cadrul Facultăţii.  Studenţii sunt reprezentaţi în Consiliul 

facultăţii în proporţie de 1/4 din numărul total al membrilor. Durata mandatului membrilor 

Consiliului din rândul studenţilor este de un an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. 

Activitatea Consiliului Facultății se efectuează în conformitate cu Regulamentul Facultății 

Academiei de Studii Economice din Moldova, aprobat în cadrul Ședinței Senatului din 27.06.2018 

(redacția a 4). 

Studiile în ASEM sunt organizate în cadrul a 6 facultăți, respectiv fiecare facultate are  

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

a studenților în mărime de 25%.  

 

2.2.Componența Consiliului de dezvoltare strategică instituțională 

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

cum urmează:  
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1. Alexandru STRATAN, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM, director al 

Institutului Național de Cercetări Economice – desemnat de MECC, - președinte;   

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.   

Consiliul 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 .  

Componența menționată a CDSI ASEM fost aprobată în ședința Senatului ASEM din 

30.06.2020. 

Aprobarea componenței CDSI ASEM de către MECC s-a realizat prin Ordinul MECC 

nr.946 din 09.09.2020 Cu privire la aprobarea componenței Consiliului pentru Dezvoltare 

Strategica Instituțională al Academiei de Studii Economice din Moldova. 

Pe parcursul anului de studii 2020-2021 CDSI ASEM a avut 6 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 2020. 

2. Despre executarea bugetului ASEM pentru anul 2020. 

3. Aprobarea taxei de cazare în căminele studențești ale ASEM pentru anul 2021. 

4. Aprobarea bugetului ASEM pentru anul 2021. 

5. Despre darea în locațiune a spațiilor ASEM. 

6. Despre semnarea Acordului de parteneriat între Academia de Studii Economice din 

Moldova și Universitatea din București, în vederea înființării unei extensiuni la Chișinău 

de către Universitatea din București în spațiul pus la dispoziție de către ASEM. 

 

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

Naţional de Comerţ. (Organigrama este prezentată în Anexa 1). 

1. Facultatea Business și Administrarea Afacerilor (Decan – conf.univ., dr. Livandovschi 

Roman) are în componența sa 3 Departamente:  

 Management și Antreprenoriat - 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. Dodu-Gugea Larisa) 

are în componența sa 2 Departamente: 

 Business Internațional  - Șef Departament – conf.univ., dr. Cimpoieș Liliana 

 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 3 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. 

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

Masterală de Excelență în Economie și Business (ȘMEEB), care oferă programe de masterat de 

profesionalizare şi de cercetare în concordanţă cu standardele internaţionale de excelenţă. 

Conducerea  ȘMEEB  este formată din 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. 
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Organizarea procesului de studii la ciclul III, doctorat este asigurat de: 

8. Școala Doctorală în științe economice,  consorțium.  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. 

În scopul realizării unei conexiuni durabile între învățământul superior și cercetare prin 

concentrarea resurselor materiale și intelectuale disponibile pentru pregătirea cadrelor științifice de 

înaltă calificare prin studii de doctorat, la 19 mai 2021 a fost semnat Contractul de parteneriat 

privind constituirea consorțiului academic universitar „Școala Doctorală în Științe Economice”, 

având în calitate de parteneri Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) – partener 

administrator, Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) și Universitatea Cooperatist – 

Comercială din Moldova (UCCM). 

 
9. Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative a luat ființă printr-un Acord de 

Consorțiu Național încheiat între Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de 

Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere”. Înființată în conformitate cu prevederile 

Codului Educației și Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 și Acordului de Consorțiu Național, 

Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative funcționează ca structură autonomă, 

desfășurându-și activitatea organizatoare de bază în cadrul ASEM. Școala doctorală oferă 

posibilitatea de a efectua studii și de a obține o calificare universitară superioară, finalizată prin 

eliberarea unei diplome de studii doctorale aprofundate și în cazul susținerii cu succes a tezei de 

doctor prin acordarea titlului de doctor în domeniul științelor juridice, politice și administrative. 

 

 

 



18 

 

2.4.Centre/laboratoare de cercetare 

În cadrul facultății TISE activează următoarele centre și laboratoare: 

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

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

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

Centrului sunt implicați atât profesori experimentați de la Facultatea TISE și compania Crystal 

System, cât și specialiști din mediul de afaceri. 

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

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

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

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

cercului studențesc ”ICT Club” (2014-2020) 

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 

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. 

http://ase.md/ro/subdiviziuni/dsdcmc.html
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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. 

 

Serviciul Știință.  Serviciul știință întreprinde acțiuni  în vederea implicării mediului 

academic, cadrelor științifico-didactice, cât și studenților de la toate ciclurile de studii (licență, 

masterat, doctorat) în activități de cercetare și cultivare a abilităților de cercetare. Anual în ASEM 

sunt organizate, cel puțin, 30 de evenimente științifice. 

Serviciul Știință realizează: coordonarea și monitorizarea realizării activității științifice în 

cadrul ASEM; coordonarea și participarea la procesul de planificare și realizare a cercetărilor 

științifice, cadrelor științifice și științifico-didactice; monitorizarea activității de elaborare și 

implementare a proiectelor științifice în domeniul și profilul de cercetare acreditat al instituției, 

susținerea și promovarea cercetărilor de frontieră (inter-, trans- și multidisciplinare); organizarea de 

cursuri de instruire, seminare, mese rotunde etc.  

Institutul de Cercetări Economice și Studii Europene. Fondat în anul 2013, în prezent 

ICESE  dispune de 11 centre de cercetare, finanțate din sursele bugetare, extrabugetare și granturi 

internaționale. Activitățile ICESE sunt axate pe elaborarea și înaintarea unor proiecte de cercetare și 

transfer tehnologic de interes național și internațional, pe inițierea și dezvoltarea unor parteneriate 

cu centrele universitare  și academice din alte țări. ICESE stimulează participarea la programele 

naționale și internaționale de cercetare ale cadrelor didactice din ASEM și încurajează participarea 

studenților la cercetarea științifică. 

Pentru atragerea fondurilor suplimentare pentru cercetare în ASEM, în anul 2021 au fost 

implementate 4 proiecte de cercetare finanțate de către Agenția Națională de Cercetare și 

Dezvoltare, a fost aprofundată cooperarea cu rețeaua pan-europeană de cercetare și educație 

(GEAN) și alte asociații naționale de cercetare (NREN-uri). De la fondare ICESE are calitatea de 

partener național al prestigioaselor instituții – World Economic Forum (Elveția) la realizarea 

numeroaselor studii referitoare la evaluarea competitivității globale. 

În scopul promovării vizibilității naționale și internaționale a cercetării științifice din cadrul 

ASEM, în vederea integrării mai ample în Aria Europeană a Cercetării (ERA), ICESE a întreprins 

acțiuni complexe, care au asigurat consolidarea prezenței în rețeaua EURAXESS și recunoașterea în 

Spațiul European de Cercetare prin obținerea  Logo-ului „HR-Excelență în cercetare” al 

ComisieiEuropene. 

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, 
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de catalogare-clasificare. Biblioteca Științifică a ASEM având categoria superioară, realizează 

funcția de Centru Metodologic de specialitate pentru bibliotecile instituţiilor de învăţământ superior 

şi profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar de profil economic. 

În anul 2020 ne-am  confruntat cu o perioadă dificilă în care instituțiile de învățământ au 

încercat să se adapteze și să reziste la provocările pandemiei globale. În luna martie 2020 

Organizația Mondială a Sănătății a declarat starea de pandemie legată de răspândirea noului 

coronavirus SARS-CoV-2. Măsurile restrictive impuse în acest sens au condus la închiderea pentru 

vizitatori a bibliotecilor din toate țările și regiunile lumii. Biblioteca Științifică a ASEM nu a 

constituit o excepție. Pentru a-și continua implementarea misiunii de a furniza informații relevante 

și fiabile utilizatorilor săi, biblioteca și-a transferat activitatea în formatul online, iar bibliotecarii au 

trecut la regimul de lucru la distanță. 

BȘ a ASEM prin activitățile sale încearcă să devină flexibilă şi conectată la tendinţele de 

evoluţie manifestate pe plan mondial, să ofere servicii şi produse informaţionale destinate 

utilizatorilor aflați la distanță, în mediul virtual, contribuind la organizarea studiilor și cercetării la 

distanță. 

În anul 2020 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 273560 unităţi de 

depozitare (52468 titluri). Au fost procurate şi puse la dispoziţia utilizatorilor peste 4244 volume 

(254 titluri). Valoarea totală a achizițiilor 394052 lei, dintre care 192703 (49%) 

au fost alocaţi din bugetul ASEM. Informarea utilizatorilor prin periodice şi 

seriale s-a realizat asigurându-se 40 de abonamente în valoare de 61228 lei la 

principalele publicaţii locale, româneşti şi ruseşti. 

În anul 2020 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, Wiley Online Library.  

Cheltuielile pentru achiziţii de documente per utilizator constituie 52 lei 

(dintre care din bugetul ASEM – 28 lei). 

Pe parcursul anului, biblioteca şi-a completat fondurile prin donaţii şi 

proiecte cu 3368 volume în valoare de 181507 lei. Au fost primite 76 

publicații prin intermediul schimbului internaţional de la diverse universităţi 

de peste hotare. Totodată au fost transmise partenerilor 20 volume de 

publicaţii și 72 exemplare reviste editate la ASEM. 

Biblioteca ASEM deţine în structura sa 3 săli de lectură, un centru de 

împrumut şi un Centru Multimedia. Sălile de lectură au o capacitate totală de 

385 locuri. De serviciile Bibliotecii în anul 2020 au beneficiat 7552 

utilizatori, realizând 28200 vizite virtuale și 36125 vizite tradiționale şi au 

consultat 52689 de publicaţii; 122 sunt utilizatori permanenţi din afara 
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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.   

Direcția de Tehnologii Informaționale. Obiectivele de bază ale activităţii  acestei direcții  

sunt asigurarea logistică a procesului de instruire, elaborarea şi implementarea sistemelor 

informatice de gestiune pentru diferite subdiviziuni, automatizarea activităţilor specifice 

managementului universitar, optimizarea fluxurilor informaţionale, modernizarea şi extinderea 

reţelei locale de calculatoare, menţinerea în stare funcţională a tehnicii de calcul ş.a. În cadrul  

Centrului  activează 5 laboratoare: 

 Sisteme Informatice 

 Platforme Web și Securitate Informațională 

 Administrare Reţea şi Internet 

 Asistenţă Tehnică 

 Mijloace Tehnice de Instruire 

Serviciul Relații internaționale.  

Misiunea de bază a Serviciului RELATII INTERNAȚIONALE constă în promovarea ofertei 

educaționale a ASEM-ului la nivel internațional și dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională 

pe plan academic și de cercetare științifică cu universități partenere, organizații guvernamentale și 

neguvernamentale, centre de cercetare, companii și fundații internaționale. 

Pentru a-și îndeplini misiunea, activitatea serviciului este direcționată către 2 domenii: 

 Studenți Internaționali 

 Colaborare Internațională 

Serviciul Relații internaționale 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)  internaționalizarea curriculumului 

ASEM; 3) creșterea mobilităților academice și de studenți (incoming și outcoming). 

Serviciul Proiecte și programe europene 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. 

Centrul de studii în integrare Europeană al ASEM. Pentru a susține procseul de integrare 

Europeană a Republicii Moldova, ASEM a fondat în anul 2009 Centrul de Studii în Integrare 

Europeană (CSIE. ASEM) (https://csei.ase.md). Misiunea Centrului este de acontribui la 

dezvoltarea unui mediu cultural, economic și social, adecvat procesului de integrare europeană a 

Republicii Moldova. Obiectivele generale propuse de  pentru realizarea misiunii includ: inducere, 

diseminarea și instituționalizarea ideilor de apartenență la civilizația europeană și a sincronizării cu 

modelul UE ca o alternativă viabilă pentru Republica Moldova; formarea unei opțiuni responsabile 

a cetățenilor și comunităților locale privind integrarea euroăpeană, în spiritul valorilor 

individualismului, civismului și raționalismului economic occidental, care au generat Europa 

modernă; dezvoltarea unei culturi organizaționale în instituțiile publice  și întreprinderile de afaceri 

http://www1.ase.md/subdiviziuni/servex/index.php?page=international
https://csei.ase.md/
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din Republica Moldova, care să pună în valoare competențele individuale și principiile societății 

deschise. 

CSIE.ASEM asigură managementul proiectelor în derulare și furnizează servicii suport pentru 

diferite grupe-țintă. Tot odată, de la înființarea sa în 2009, centrul a fost implicat în calitate de 

coordonator a proiectelor finanțate de către Uniunea Europeană în cadrul programului ERASMUS+ 

(CBHE, Jean Monnet, SEE, Europe Aid ș.a.). 

De la începutul anului 2010 până în prezent CSIE.ASEM s-a implicat în numeroase evenimente 

educaționale flexibile, cum ar fi: modulele didactice Jean Monnet, seriile de cursuri șla școala de 

vară, organizarea de forumuri internaționale anuale la scară largă (forumul TRIANGLE, 

www.triangle.md). 

Serviciul „Resurse umane”, ca serviciu separat, activează din anul 2002, fiind divizat de fostul 

Serviciul „Planificare economică şi Resurse umane”. 

Rolul Serviciului este de a interpreta şi aplica legislaţia în domeniul recrutării, angajării şi 

organizării personalului la nivel de instituţie de învăţământ superior. Astfel, Serviciul "Resurse 

umane" gestionează posturile din ASEM prin verificarea statelor de funcţii şi a situaţiilor de 

suplinire a posturilor vacante atât pentru personalul didactic, cât şi cel administrativ şi auxiliar, a 

corectitudinii întocmirii şi ocupării acestora, a stabilirii vechimii personalului cu consultarea 

facultăţilor şi serviciilor implicate. 

Serviciul Juridic și de Secretariat (SJS) este o subdiviziune a Academiei de Studii 

Economice din Moldova (ASEM). 

În activitatea sa, SJS, se călăuzeşte de legislația națională, reglementările interne şi 

Regulamentul serviciului.   

SJS îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu subdiviziunile structurale ale ASEM şi este 

subordonat rectorului ASEM.  

Principalul obiectiv al SJS este asigurarea suportului legal și facilitarea comunicării interne 

în vederea transmiterii și operaționalizării deciziilor Rectorului ASEM, hotărârilor Consiliului de 

Administrație, Senatului ASEM și de a asigura suportul și transparența acestora. 

Serviciul „Planificare economică şi Finanţe” este o importantă subdiviziune structurală 

economico-financiară a Academiei de Studii Economice din Moldova, subordonată rectorului 

ASEM. 

Serviciul a fost întemeiat odată cu fondarea instituţiei (1991). Iniţial avea denumirea de 

Serviciul Plan, Salarizare şi Evidenţa Personalului, ulterior, după o restructurare, capătă o nouă 

denumire pe care o păstrează până în prezent. 

Serviciul dispune de 3 birouri, fiecare având structură sectorială direcţionată pe 

următoarele probleme: 

 Planificare-retribuirea muncii; 

 Economico-financiare în cadrul instituţiei; 

 Economice ale studiilor în bază de contract. 

Serviciul "Contabilitate" exista la momentul fondării Academiei de Studii Economice din 

Moldova, funcţionând în cadrul fostului Institut de Planificare. 

http://www.triangle.md/
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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; 

 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; 

Centrul de Educație&Servicii PRO-Business Z_LAB ASEM. Z_Lab a fost creat prin Decizia 

Senatului ASEM din 26 noiembrie 2020. Centrul are misiunea de a contribui la utilizarea 

potențialului ASEM în scopul intensificării activității antreprenoriale a tinerilor și a creșterii calității 

mediului de afaceri din țară. Una dintre responsabilitățile cheie ale Z_Lab ASEM constă în 

stimularea activității antreprenoriale a studenților și absolvenților. În acest scop sunt folosite 2 

unități specializate din infrastructura ASEM: SMART Caffe ASEM și Incubatorul de afaceri al 

ASEM. 

 Incubatorul de afaceri al ASEM, lansat la 23 septembrie 2005, are misiunea de a acorda 

suport companiilor create de către studenții ASEM. Rezidenții incubatorului, pe lângă serviciul de 

găzduire a afacerii, beneficiază și de training, consultanță, mentorat. Din momentul fondării, 

incubatorul a găzduit zeci de afaceri create de către studenți, unele dintre acestea devenind lideri în 

nișa sa de piață la nivel local și chiar internațional. 

 SMART Caffe ASEM a fost creată în anul 2020 cu suportul proiectului ERASMUS+ co-

finanțat de către Uniunea Europeană „Fostering university-entreprise cooperation and 

entrepreneurship of students via SMART Caffes/SMART”. SMART Caffe este atât un spațiu fizic, 

utilizat pentru co-working, organizarea de evenimente de networking, cât și un program, în cadrul 

căruia utilizatorii benefiaciază de suport software și hardware, training, coach, mentorat. 

Business Incubator inovațional al ASEM. Incubatorul a fost înființat în decembrie 2014 în 

baza acordului de parteneriat între Guvernul Republicii Moldova și Academia de Științe a Moldovei 

și este gestionat de ASEM. Scopul funcționării Incubatorului Inovaționașl IT4BA este de a oferi 

asistență practică și metodică în formarea și perfecționarea capacităților intelectuale, inovaționale și 

educaționale rezidenților incubatorului și altor subiecți interesați în crearea start-up-urilor 

inovatoive, implicați în creșterea competitivității antreprenoriatului în Republica Moldova în 

domeniul TIC. 

Din iunie 2020 Incubatorul IT4BA devine nucleul ecosistemului educațional pentru specialitățile 

facultății TISE. 
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Centrul de instruire în domeniul IT ASEM-Endava, În decembrie 2019 la ASEM a fost 

deschis Centrul de instruire în domeniul IT „ASEM-Endava”, amenajat și dotat de către compania 

ENDAVA pentru studenții facultății TISE și a celorlalte facultăți din ASEM. Centrul este dotat cu 

laptopuri și tablă interactivă și are misiunea de a transmite studenților abilități și cunoștințe practice 

din domeniul IT prin intermediul cursurilor gratuite livrate de către mentorii Endava. În cadrul 

acestor cursuri, studenții vor afla din prima sursă despre tehnologiile care se folosesc în proiectele 

comerciale și care sunt tendințele în domeniu. Aceste cunoștințe le va servi o bază solidă pentru un 

început de carieră, iar ulterior ca și angajați, inclusiv în cadrul companiei. Primul curs, predat în 

noul spațiu de la ASEM este DevOps - metodologie de operare cu un set robust de instrumente, care 

transformă și structura organizațională, lucrul fiind realizat în echipe mixte. Centrul de instruire este 

utilizat cu success de catre profesorii facultatii in procesul didactic.  

Serviciul Marketing, Parteneriate și Carieră.  Serviciul Marketing, parteneriate și Carieră 

(anterior Centrul de Ghidare în Carieră) a fost fondat în baza Deciziei Senatului ASEM nr.5/3 din 

24.12.2015. Misiunea Serviciului este concretizată în următoarele obiective: 

 Îmbunătățirea și promovarea brandului ASEM; 

 Consolidarea eforturilor subdiviziunilor ASEM în vederea creșterii gradului de 

satisfacție a beneficiarilor de servicii oferite de ASEM; 

 Crearea procedurilor, structurilor orientate către susținerea angajabilității și a carierei 

profesionale a studenților și absolvenților; 

 Susținerea activității antreprenoriale a studenților și absolvenților; 

 Consolidarea relațiilor cu agenții economici. 

Responsabilitățile Serviciului sunt corelate cu domeniile de activitate: 

MARKETING  cu următoarele  direcții cheiei de activitate: 

3. Promovarea imaginii ASEM; 

4. Monitorizarea și managementul evenimentelor orgnizate în ASEM; 

5. Analiza gradului de satisfacție al beneficarilor și a posibilităților de îmbunătăâire a 

serviciilor și produselor oferite; 

6. Promovarea serviciilor oferite de ASEM; 

7. Monitorizarea și managementul prezenței ASEM în spațiul online. 

PARTENERIATE – promovarea relațiilor cu partenerii din economia reală prin: 

1. Inițierea acordurilor de colaborare, semnate de către Rectorul ASEM, cu întreprinderi, PNG-

uri, organizații publice din țară și de peste hotare; 

2. Crearea și actualizarea bazei de date a acordurilor de colaborare cu întreprinderi, PNG-uri, 

organizații publice, semnate la nivel de rectorat, facultăți, departamente; 

3. Coordonarea și monitorizarea activităților organizate în conformitate cu acordurile de 

colaborare; 

4. Organizarea sondajelor asupra întreprinderilor, ONG-urilor, organizațiilor publice, care sunt 

angajatori sau beneficiază de servicii prestate de ASEM; 

5. Monitorizarea sondajelorasupra întreprinderilor, ONG-urilor, organizațiilor publice, inițiate 

de către alte subdiviziuni ale ASEM. 

CARIERĂ  axată pe activitatea de: 
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1. Organizarea ghidării în conformitate cu Regulamentul de organizare a consilierii 

profesionale în cadrul ASEM; 

2. Implementarea proiectelor orientate către creșterea gradului de angajabilitate a studenților și 

absolvenților ASEM. 

Catedra Militară. Catedra Militară a fost creată în baza Hotărârii Guvernului Republicii 

Moldova nr.587 din 20.05.2003, prin Ordinul Rectorului ASEM nr.64-A din 07.10.2004. Instruirea 

la catedra militară se realizează în scopul pregătirii cetățenilor pentru apărarea Patriei. Cursul de 

instruire include 12 discipline obligatorii. La finele cursului, studenții susțin două colocvii 

(Regulamente militare generale, Instrucția de front) și două examene (Instrucția tragerii, Pregătirea 

tactică) și depun Jurământul militar în una din unitățile Armatei Naționale. 

  Corul Cantabile. Corul de tineret CANTABILE are o activitate artistică prodigioasă de 11 

ani, care a fost fondat la data de 1 noiembrie 2009 în cadrul ASEM, sub egida dirijorului Elena 

Marian. La moment maestru de concert este Vitalie Mosiiciuc. În această perioadă CANTABILE, 

prin evoluțiile pe care le-a susținut, a reușit să impresioneze atât personalitățile din domeniu din 

țară, cât și pe cele din străinătate. De-a lungul anilor, corala a participat la numeroase festivaluri și 

concursuri internaționale, învrednicindu-se cu titlu de LAUREAT, cum ar fi în: România, Ucraina, 

Polonia, Cehia, Italia, Spania, Belarus, Olanda, Ungaria. 

Complexul sportiv. Complexul sportiv corespunde standardelor europene, este dotat cu 

echipament modern și dispunde de șase săli sportive (de jocuri sportive, tenis de masă, lupte, dans, 

gimnastică și o sală de forță) și de două terenuri în aer liber – unul de handbal și altul de baschet, 

săli spațioase pentru lecții teoretice și birouri ale profesorilor. În incinta Complexului Sportiv se 

desfășoară competițiile din cadrul instituției și cele de nivel republican. Astfel, aici au loc meciurile 

din campionatele Republicii Moldova la volei, baschet, badminton, aerobică. 

Centrul de performanță de cercetări în Științe și Tehnologii Cognitive (COG-CILIX-

NET).  Are  ca obiectiv crearea unui centru, orientat pe cercetăti interdisciplinare, în vederea 

stimulării inovării tehnologice și colaborării cu instituțiile de învățământ superior, centre și institute 

de cercetare și altele.  

Obiectivele acestuia în domeniu cercetărilor interdisciplinare se referă la faptul , că centrul 

trebuie să fie capabil să: coaguleze cooperarea cu specialişti din străinătate; să ofere masteranzilor, 

doctoranzilor, post-doctoranzilor şi tinerilor cercetători condiţii excelente în ceea ce priveşte 

pregătirea şi dezvoltarea cercetărilor cu aspect interdisciplinar; atragerea în domeniul cercetării a 

tinerilor absolvenţi; stimularea reîntoarcerii în ţară a cercetătorilor care îşi desfășoară în prezent 

activitatea în străinătate; oferirea premiselor participării colectivelor de cercetare din Centrul de 

performanţă de Cercetări în Ştiinţe şi Tehnologii Cognitive şi a celorlalte structuri din cadrul 

ASEM, la proiecte europene de mare anvergură şi în special în Programul Cadru – Orizont -2020 al 

Uniunii Europene.  

Obiectivul major al proiectului a fost de a crea în cadrul Academiei de Studii Economice un 

Centru de Ştiinţe şi Tehnologii Cognitive, cu 4 laboratoare (nou create) şi dotarea acestora cu 

infrastructură de cercetare de cel mai înalt nivel, în domeniul ştiinţelor comportamentale, al 

produselor şi proceselor inovative. Activitatea centrului se concentrează în dezvoltarea de metode, 
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tehnici, analize, dispozitive şi sisteme cu aplicabilitate în ştiinţa calculatoarelor, inteligenţa 

artificială, ştiinţele comportamentale, design şi altele.  

Proiectul a cuprins trei componente majore:  

1. crearea centrului de performanţă şi a laboratoarelor din cadrul acestuia;  

2. achiziţionarea echipamente, active corporale şi necorporale pentru Cercetare-Dezvoltare-

Inovare;  

3. Promovarea pe scară largă, pe plan naţional şi internaţional a capacităţii CDI a ASEM, 

dobândită prin proiect.  

Centrul a fost definitivat, creat, ca structură și concept în anul 2019, Laboratoarele din cadrul 

Centrului COG-CILIX-NET, sunt în proces de dotare și integrare în infrastructura de CDI ASEM, 

din cauza pandemiei și lipsei finanțării directe pentru dezvoltarea acestei inițiative, procesul de 

integrare activă se extinde până astăzi.  

Cele 4 laboratoare, la moment, poartă următoarele denumiri:  

1. Laborator pentru cercetări în NEUROMARKETING și NEUROECONOMIE  e în proces 

de dotare și conexiune la nivel internațional – et. 7, Bl. B; 

2. Laboratorul pentru cercetări în Neuro-Lingvistică, metode de învățare a limbilor străine 

prin terapia de șoc, et. 6, Bl.B; 

3. Laboratorul pentru cercetări în Inteligență Colectivă (E în proces de dotare, et. 7, Bl. B)  

4. Laborator pentru cercetări în Realitate Virtuală, Realitate Argumentată, Realitate Mixtă și 

Inteligență Artificială.  - et. 7, Bl. B  

 
 

 

 

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

ORGANIZARE 

3.1.Ciclul I, studii superioare de licență   

În anul de studii 2020-2021 ASEM a asigurat pregătirea  studenților la ciclul I, 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 

programele de studii menționate în Anexa 2.  Din programele de studii superioare de licență cu 
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acreditare valabilă nu au fost solicitări suficiente pentru formarea unei grupe academice la 

programul de licență Econometrie și statistică economică, programul Achiziții și programul 

Administrație publică. 

În anul de studii 2020-2021 a expirat acreditarea pentru programele de studii superioare de 

licență Drept, Securitate informațională, Informatică aplicată și Tehnologia și managementul 

alimentației publice. ASEM a înaintat către ANACEC intenția de acreditare a acestor programe de 

licență pe parcursul anului 2021. De asemenea Raportul de autoevaluare pentru programele de 

licență Drept , Tehnologia și managementul alimentației publice au fost înaintate către ANACEC. 

Urmează până la finele anului 2021 să fie înaintat Raportul de autoevaluare pentru programul de 

licență Informatică aplicată. Tot odată, ANACEC ne-a informat că procedura de evaluare externă va 

fi inițiată mai târziu și, respectiv, vom fi informați despre acest lucru. 

Referitor la programul de licență Securitate informațională la nivel de ASEM nu s-a luat o 

decizie definitivă cu privire la inițieierea procedurii de evaluare externă, dat fiind faptul, că ultimii 

ani nu au fost doritori să facă studiile la acest program. 

Programul de licență Asistență socială urmează să fie înaintat spre autorizare provizorie de 

funcționare. 

 

 

3.2.Ciclul II, studii superioare de master  

În cadrul Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business în anul de universitar 2020-

2021 a fost asigurată organizarea studiilor la 22 programe de masterat cu 90 și 120 credite de studii, 

inclusiv  grupe academice cu frecvență redusă  la programele de masterat Administrarea afacerilor și 

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 2020-2021, cu 

statul acestora și numărul de studenți este prezentată în Anexa  3. 

ANACEC a inițiat procedura de evaluare externă a programelor de master în domeniul 

științelor economice în anul 2021. În acest context, ASEM a înaintat mai multe programe spre a fi 

evaluate. Evaluarea externă a finalizat cu acreditarea acestor programe de master pe o perioadă de 5 

ani. Alte programe de master din domenii generale de studii diferite de cel economie, dar și unele 

din domeniul economie au fost înaintate spre evaluare externă și suntem în așteptarea procesului. 

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

programe de masterat  la care și sunt formate grupe academice. 

 

3.3.Ciclul III, studii superioare de doctorat  

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

Științe Economice consorțiu și în cadrul Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și 

Administrative a Consorțiului Național al Instituțiilor de Învățământ Academia de Studii 

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

Stere”. 
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Informația generalizatoare este prezentată în Anexa 4. Mai detaliat informația o prezentăm mai jos: 

Școala Doctorală  în științe economice ASEM este condusă de prof.univ., dr.hab. Feuraș 

Evghenia, iar în cadrul acesteia  sunt organizate studii la următoarele specialități științifice: 

Tabelul 1. Programe de studii la ciclul III, doctorat, organizate în cadrul Școlii Doctorale 

ASEM 

Nr 

d/o 

Domeniul 

științific 

Profilul 

științific 

Specialitatea științifică Codul  Nr.ECTS 

1. Ştiinţe ale 

naturii 

Informatică 

aplicată 

Sisteme informatice 

 

122.02. 180 

2. Geografie 

umană 

Geografie economică şi socială 154.01 180 

3. Ştiinţe sociale 

şi economice 

Economie, 

business, 

administrare 

Teorie economică şi politici 

economice 

521.01 180 

4. Economie mondială; relaţii 

economice internaţionale 

521.02 180 

5. Economie şi management în 

domeniul de activitate 

521.03 180 

6. Marketing; logistică 521.04 180 

7. Finanţe, 

contabilitate, 

analiză 

economică 

Finanţe 522.01 180 

8. Contabilitate; audit; analiză 

economică 

522.02 180 

9. Cibernetică, 

statistică şi 

informatică 

economică 

Cibernetică și informatică 

economică 

523.01 180 

10 Statistică economică 523.02 180 

 

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

de mai jos: 

Tabelul 2.  Lista conducătorilor de doctorat abilitaţi  pe specialități științifice 

Nr

. 

d/o 

 

Gradul 

ştiinţific 

 

Numele, prenumele 

conducătorului  

(consultantului) 

ştiinţific 

Specialitatea la 

care este 

abilitat în 

calitate de 

conducător  

(consultant) 

ştiinţific 

Expirarea 

termenului 

de abilitare 

Numărul 

de 

doctoranzi 

ghidați 

Domeniul - Ştiinţe sociale şi economice 

521.01.Teorie economică şi politici economice 

1.  DH Feuraş Eugenia 521.01 28.12.2022 1 

2.  D Benea-Popuşoi Elina 521.01 13.02.2020 4 

3.  D Tomșa Aurelia 521.01 14.11.2019 3 

4.  D Filip Nolea 521.01 23.03.2024 - 

5.  D Cimpoieș Liliana 521.01 nelimitat - 

521.02.Economie mondială; REI 

1 DH Lobanov Natalia 521.02 23.03.2024 4 

http://www.cnaa.md/person/2854/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/8316/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/8368/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
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2. DH Chistruga Boris 521.02 13.02.2020 3 

3. DH Șișcan Zorina 521.02 18.12.2019 1 

4. D Crudu Rodica 521.02 09.07.2025 - 

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate 

1.  DH Cotelnic Ala 521.03 23.03.2024 1 

2.  DH Covaș Lilia 521.03 nelimitat 2 

3.  DH Bîrcă Alic 521.03 01.12.2024 4 

4. D DH Platon Nicolae 521.03 23.03.2023 3 

5.  DH Turcov Elena 521.03 01.12.2024 - 

6.  DH Movilă Irina 521.03 25.01.2025 2 

7.  D Călugăreanu Irina 521.03 nelimitat - 

8.  D Solcan Angela 521.03 23.03.2024 3 

9.  D Cojocaru Vadim 521.03 23.03.2024 3 

10.  D Ţurcanu Gheorghe 521.03 06.10.2022 5 

11.  D Borcoman Raisa 521.03 23.03.2024 - 

12.  D Bilaș Ludmila 521.03 13.02.2020 3 

13.  D Vaculovschi Dorin 521.03 23.03.2024 1 

14.  D Portarescu Serghei 521.03 2017 1 

15.  D Cimpoieș Liliana 521.03 nelimitat - 

521.04.Marketing; logistică 

1.  DH Belostecinic Grigore 521.04 23.03.2024 4 +2 s 

2.  D Savciuc Oxana 521.04 05.07.2022 2 

522.01.Finanţe  

1.  DH Cobzari Ludmila 522.01 23.03.2023 5 

2.  DH Hîncu Rodica 522.01 23.03.2023 1 

3.  DH Ciubotaru Maria 522.01 31.05.2023 1 

4.  DH Băncilă Natalia 522.01 23.03.2024 - 

5.  DH Secrieru Angela 522.01 23.03.2024 5 

6.  D Botnari Nadejda 522.01 31.05.2023 1 

7.  D Cociug Victoria 522.01 23.03.2024 4 

8.  D Buşmachiu Eugenia 522.01 23.03.2024 1 

9.  D Erhan Lica 522.01 06.10.2022 - 

10.  D Belobrov Angela 522.01 23.03.2023 2 

11.  D Ciobu Stela 522.01 11.05.2024 1 

12.  D Petroia Andrei 522.01 nelimitat 1 

13.  D Suhovici Ana 522.01 13.02.2020 1 

522.02.Contabilitate; audit; analiză economică 

1.  DH Nederiţă Alexandru 522.02 23.03.2024 2 

2.  DH Bîrcă Aliona 522.02 nelimitat - 

3.  D Grigoroi Lilia 522.02 nelimitat 2 

4.  D Popovici Angela 522.02 07.10.2021 3 

5.  D     Bajerean Eudochia 522.02 23.03.2024 1 

6.  D Lazari Liliana 522.02 15.11.2022 2 

7.  D Graur Anatol 522.02 23.03.2023 - 

8.  D Muntean Neli 522.02 31.05.2023 1 

9.  D Mihaila Svetlana 522.02 15.11.2022 2 

http://www.cnaa.md/person/5766/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/4726/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/2873/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/12179/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/5655/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/2958/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/2986/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.06/
http://www.cnaa.md/person/7372/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.06/
http://www.cnaa.md/person/4809/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/5962/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/3337/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/7629/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/6652/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/2936/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/17076/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/4446/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/8358/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/5272/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/3826/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
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10.  D Badicu Galina 522.02 23.03.2024 2 

11.  D Manoli Mihail 522.02 03.10.2019 2 

523.01. Cibernetică și informatică economică 

1. D Godonoagă Anatol 523.01 09.04.2021 3 

523.02.Statistică economică 

1.  D Pârţachi Ion 523.02 23.03.2024 4 

2. D D Cara Elena 523.02 13.02.2020 1 

3.  D Verejan Oleg 523.02 2017 1 

Domeniul - Ştiinţe ale naturii 

122.02.Sisteme informatice   

1.  DH Bolun Ion 122.02 09.04.2021 5 

2.  DH Ohrimenco Serghei 122.02 07.10.2021 2 

154.01.Geografie economică şi socială 

1.  D Hachi Mihai 154.01 31.05.2023 2 

2.  D Bacal Petru 154.01 18.12.2019 3 

 

TOTAL conducători și persoane abilitate – 58 

Total conducători de doctorat cu ghidare – 47 

Total conducători de doctorat la care a expirat abilitarea și expiră în 2021 – 15 

Potențial de conducători (cu ghidare + cu abilitare fără ghidare) pe termen scurt – 40 

(Cojocaru V.- decedat, Movilă I.-decedat,  Muntean N. - plecat) 

 

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

Tabelul de mai jos: 

 

Tabelul 3. Numărul de studenți-doctoranzi pe specialități științifice 

Nr. 

d/o 

 

Specialitatea 

 

Nr. studenților 

doctoranzi 

1.  521.01.Teorie economică şi politici economice 8 

2.  521.02.Economie mondială; REI 8 

3.  521.03. Economie şi management în domeniul de activitate 28 

4.  521.04.Marketing; logistică 8  

5.  522.01.Finanţe 23 

6.  522.02.Contabilitate; audit; analiză economică 17 

7.  523.01.Cibernetică şi informatică economică 3 

8.  523.02.Statistică economică 6 

9.  122.02.Sisteme informatice   7 

10.  154.01.Geografie economică şi socială 5 

Total, inclusiv în concediu academic 113 

 

ASEM asigură pregătirea doctoranzilor în cotutelă cu Universitatea ”Ștefan cel Mare”, 

Suceava, România la Specialitatea științifică 522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică. 

(Tabelul 4) 

 

http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/4411/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.11/
http://www.cnaa.md/person/3827/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/01.05.05/
http://www.cnaa.md/person/8364/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/01.05.05/
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Tabelul 4. Informație privind programul în cotutelă cu Universitatea ”Ștefan cel 

Mare”, Suceava, 

Specialitatea științifică 522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică 

 
Anul de studii Numărul de 

doctoranzi 

Conducători din ASEM 

I 2 Grigoroi L., Mihaila S. 

II 2 Grigoroi L., Mihaila S. 

III 5 Lazar L., Mihaila S., Grigoroi 

L., Graur A. 

TOTAL – 9 doctoranzi 

 

Pe parcursul anului universitar 2020-2021 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  5.  Nr. teze susținute și aprobate de ANACEC (nominal, tema , conducător) 

 
Nr 

d/o 
Numele, prenumele 

doctorandului 
Anul 

susținerii 

Specialitatea științifică/tema Conducătorul 

științific, nr. Deciziei 

CC ANACEC 

1.  Șchiopu Irina 2020 522.01 

Implicațiile managementului 

financiar în realizarea 

obiectivelor financiare ale 

întreprinderii 

Botnari Nadejda 

D nr.5  

 28.02.2020 

2.  Suvac Silvia 2020 154.01 

Calitatea populației Republicii 

Moldova. Studiu geodemografic 

(foarte bine) 

Matei Constantin 

D nr.5 

31.07.2020 

3.  Popovici Mihai 2020 522.02 

Perfecționarea contabilității și 

auditului imobilizărilor 

corporale (foarte bine) 

Nederița Alexandru 

D nr.6 

30.10.2020 

4.  Tabunșcic Olga 2020 521.03 

Asigurarea competitivității 

întreprinderilor din alimentația 

publică (cazul R. Moldova) 

Cotelnic Ala 

D nr.5 

23.12.2020 

5.  Covaș Lilia  

DH 
2021 521.03 

Managementul dezvoltării 

durabile a întreprinderilor din 

Republica Moldova prin prisma 

culturii organizaționale 

Litvin Aurelia  

D nr.4 

26.02.2021 
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6.  Bîrcă Aliona,  

DH 
2021 522.02 

Controlul intern și impactul 

acestuia asupra dezvoltării 

guvernanței corporative 

Țurcanu Viorel 

Tabără Neculai 

D nr.6 

27.04.2021 

7.  Varanița Grigore 2021 122.02 

Direcții și metode de dezvoltare 

și optimizare a rețelelor de 

comunicații electronice 

Costaș Ilie 

D nr.8 

27.04.2021 

8.  Timotin Alina 2021 521.04 

Marketingul social și posibilități 

de aplicare în promovarea 

sănătății 

Savciuc Oxana 

D nr.4 din 25.06.2021 

Susținută, se află la ANACEC 

9.  Ciomârtan Vasilica-

Lăcrămioara 
2021 523.02 

Abordări comparative privind 

dezvoltarea statisticii regionale 

(în baza datelor județului Bacău, 

România și regiunii Centru, 

Republica Moldova) 

Pârțachi Ion 

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:  

În cadrul ȘD DȘPA sunt autorizate 23 programe de doctorat: 

1. 551.01. Teoria generală a dreptului, 

2. 552.01. Drept constituţional, 

3. 552.02. Drept administrativ, 

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

5. 552.04. Drept funciar şi al mediului, 

6. 552.05. Drept informaţional, 

7. 552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii, 

8. 552.07. Drept contravenţional, 

9. 552.08. Drept internațional și european public, 

10. 553.01. Drept civil, 

11. 553.02. Dreptul afacerilor, 

12. 553.03. Drept procesual civil, 

13. 553.04. Dreptul familiei, 

14. 553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale, 

15. 553.06. Drept internaţional şi european privat, 

16. 554.01. Drept penal şi execuţional penal, 

17. 554.02. Criminologie, 
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18. 554.03. Drept procesual penal, 

19. 554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative, 

20. 561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice, 

21. 562.01. Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației. 

22. 563.01. Teoria, metodologia administraţiei publice, 

23. 563.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile administrației publice; servicii publice. 

 

Lista conducătorilor de doctorat este prezentă în Tabelul 6. 

 

Tabelul 6.  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” 

 

N/

O 
Nume/Prenume 

Titlul / 

Gradul 

Științific 

Profilul / specialitatea 

Abilitat prin 

Decizia 

CNAA/ANACEC 

din: 

Cetățenia 

551. TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

1.  
Avornic 

Gheorghe 

dr. hab., prof. 

univ. 

551.01. Teoria generală 

a dreptului de drept; 

CNAA din 

16.02.2017,  

nr. 2571 

RM 

2.  
Coptileț 

Valentina 

dr., 

conf.univ. 

551.01. Teoria generală 

a dreptului 

CNAA din 

16.02.2017,  

nr. 2558 

RM 

3.  Craiovan Ion 
dr., prof. 

univ. 

551.01. Teoria generală 

a dreptului 

CNAA din 

22.12.2015,  

nr. CD2334 

România 

4.  Grecu Raisa 
dr.hab.,prof. 

univ. 

551.01. Teoria generală 

a dreptului 

CNAA din 

28.05.2015,  

nr. 2166 

RM 

5.  Humă Ioan 
dr., prof. 

univ. 

551.01. Teoria generală 

a dreptului 

CNAA din 

22.12.2015,  

nr. CD0296 

România 

6.  Plotnic Olesea 
dr.hab.,conf.u

niv. 

551.01. Teoria generală 

a dreptului 

CNAA din 

31.05.2017, 

nr. 2644 

RM 

7.  
Poalelungi 

Mihai 

dr., 

conf.univ. 

551.01. Teoria generală 

a dreptului 

CNAA din 

05.07.2016, 

nr. 2451 

RM 

552. DREPT PUBLIC 

8.  
Armeanic 

Alexandru 

dr., conf. 

univ. 

12.00.02. Drept public, 

(cu specificarea: 

constituțional, 

administrativ, 

polițienesc, militar, 

CNAA din 

02.07.2013, 

nr. 1817D 

RM 
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financiar, vamal, 

informațional, 

ecologic); organizarea 

și funcționarea 

instituțiilor de drept 

9.  
Avornic 

Gheorghe 

dr. hab., prof. 

univ. 

552.01. Drept 

constitutional 

552.04. Drept funciar și 

al mediului 

552.05. Drept 

internațional 

552.06. Dreptul științei, 

educației și culturii 

CNAA din 

23.03.2017, 

nr. 2614 

RM 

10.  Balan Oleg 
dr. hab, 

conf.univ. 

552.08. Drept 

internaţional şi 

european public 

CNAA din 

24.02.2015, 

nr. 2101 

RM 

11.  Bantuș Anatol 
dr. hab., prof. 

univ. 

552.01. Drept 

constituțional 

552.02. Drept 

administrativ 

552.07. Drept 

contravențional 

ANACEC nr. 5 din 

11.05.2018, nr. 3039 
RM 

12.  
Bodișteanu 

Eduard 

dr. hab., conf. 

univ. 

552.02. Drept 

administrativ 

ANACEC din 

19.04.2019, 

nr.3187 

RM 

13.  Cârnaț Teodor 
dr.hab.,prof.u

niv. 

552.01. Drept 

constituțional  

552.02. Drept 

administrativ  

552.03. Drept financiar 

(bancar, fiscal' vamal) 

ANACEC din 

23.03.2018,  

nr. 2980 

RM 

14.  Mihalache Iurie 
dr.hab., 

conf.univ. 

552.03. Drept financiar 

(bancar, fiscal' vamal) 

CNAA din 

21.04.2016, 

nr. 2395 

RM 

15.  
Poalelungi 

Mihai 

dr., 

conf.univ. 

552.08. Drept 

internaţional şi 

european public 

CNAA din 

05.07.2016, 

nr. 2451 

RM 

16.  Sîrcu Diana 
dr. hab., conf. 

univ. 

552.08. Drept 

internaţional și 

european public 

CNAA din 

25.02.2016,  

nr. 2363 

RM 

17.  
Smochină 

Andrei 

dr. hab., prof. 

univ. 

 551.01.Teoria generală 

a dreptului, 552.01 

Drept constituțional, 

552.02 Drept 

administrativ, 

552.03 Drept financiar 

(bancar, fiscal' vamal) 

ANACEC din 

23.03.2018 nr. 2941 

p 

RM 

http://www.cnaa.acad.md/scientific-advisers/12.00.03/
http://www.cnaa.acad.md/scientific-advisers/12.00.03/
http://www.cnaa.acad.md/scientific-advisers/12.00.10/
http://www.cnaa.acad.md/scientific-advisers/12.00.10/
http://www.cnaa.acad.md/scientific-advisers/12.00.10/
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552.06 Dreptul științei, 

educației și culturii 

18.  
Zaporojan 

Veaceslav 

dr., conf. 

univ. 

552.01. Drept 

constituţional 

552.03. Drept financiar 

(bancar, fiscal' vamal) 

CNAA din 

16.02.2017, 

nr. 2559 

RM 

553. DREPT PRIVAT 

19.  Băieșu Aurel 
dr. hab., prof. 

univ. 

553.06. Drept 

internaţional şi 

european privat 

ANACEC din 

23.03.2018, nr.2983 
RM 

20.  Bâcu Adelina dr.conf.univ. 
553.03. Drept procesual 

civil 

CNAA din 

31.05.2017, nr.2647 
RM 

21.  
Bodișteanu 

Eduard 

dr. hab., conf. 

univ. 

553.05. Dreptul muncii 

și protecției sociale 

ANACEC din 

19.04.2019,  

nr.3187 

RM 

22.  Dandara Liliana dr.,conf.univ. 553.01. Drept civil 

CNAA din 

09.04.2015,  

nr. 2129 

RM 

23.  Donos Evlampie dr., conf.univ 12.00.03 - Drept privat 

CNAA din 

14.06.2013, 

nr.AT1/5-1 

RM 

24.  Mihalache Iurie 
dr.hab., 

conf.univ 

553.01 - Drept civil  

553.02 - Dreptul 

afacerilor 

553.06. Drept 

internațional și 

european privat 

CNAA din 

21.04.2016, 

nr. 2395 

RM 

25.  Plotnic Olesea 
dr.hab.,conf.u

niv. 

553.01. Drept civil 

553.06. Drept 

internaţional şi 

european privat 

553.02. Dreptul 

afacerilor 

553.04. Dreptul familiei 

CNAA din 

07.10.2015, 

nr. 2266 

CNAA din 31.05. 

2017,  

nr. 2644 

RM 

26.  
Prisac 

Alexandru  

dr., conf. 

univ. 

553.03. Drept procesual 

civil 

ANACEC din 

15.03.2019, 

Nr. CD52 

RM 

27.  
Romandaș 

Nicolae 
dr., prof.univ. 

553.05. Dreptul muncii 

și protecției sociale 

CNAA din 

31.05.2017, 

nr. 2707 

RM 

28.  Sosna Boris 
dr., prof. 

univ. 

553.01. Drept civil 

553.05. Dreptul muncii 

și protecției sociale 

ANACEC din 

10.06.2021, 

Nr. CD0183 

RM 

29.  

Voicu 

Alexandru-

Virgiliu 

dr.hab., 

conf.univ. 

553.01. Drept civil 

553.04. Dreptul familiei 

553.06. Drept 

internaţional şi 

CNAA din 

31.05.2017, 

nr. 2646 

România 

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

30.  
Cojocaru 

Violeta 

dr.hab., prof. 

univ. 

553.01 - Drept civil  

 553.06. Drept 

internaţional şi 

european privat 

CNAA din 

31.05.2017 nr. 

2708p 

ANACEC din 

10.10.2018 nr. 3061 

RM 

554. DREPT PENAL 

31.  Berliba Viorel 
dr. hab., conf. 

univ. 

554.01. Drept penal şi 

execuţional penal 

554.02. Criminologie 

CNAA din 

13.02.2014, 

 nr. 1952 

RM 

32.  Cușnir Valeriu 
dr. hab., conf. 

univ. 

554.01. Drept penal şi 

execuţional penal 

554.02. Criminologie 

554.03. Drept procesual 

penal 

554.04. Criminalistică, 

expertiză judiciară, 

investigații operative 

ANACEC din 

23.03.2018, 

nr. 2952p 

RM 

33.  Efrim Ioan 
dr., prof. 

univ. 

554.03. Drept procesual 

penal 

OMEN 

3787/01.04.2019 

OMEN 

3788/01.04.2019 

OMEN 

3795/01.04.2019 

România 

34.  
Golubenco 

Gheorghe 

dr.hab.,prof.u

niv. 

554.04. Criminalistică, 

expertiză judiciară, 

investigații operative 

ANACEC din 

23.03.2018, 

nr. 2985 

RM 

35.  Grecu Raisa 
dr.hab.,prof.u

niv. 

554.01. Drept penal şi 

drept execuţional penal  

554.02. Criminologie 

CNAA din 

25.02.2016, 

nr. 2355 

RM 

36.  Mariț Alexandru 
dr., 

conf.univ. 

554.01. Drept penal şi 

execuţional penal 

554.02. Criminologie 

CNAA din 

24.02.2015,  

nr. 2102 

RM 

37.  Popovici Tudor 
dr., 

conf.univ. 

554.01. Drept penal şi 

execuţional penal 

554.03. Drept procesual 

penal 

CNAA din 

28.05.2015, 

nr. 2170 

RM 

38.  Sult Gheorghe 
dr., 

conf.univ. 

554.01. Drept penal şi 

execuţional penal 

ANACEC din 

26.03.2018, 

nr. CD2822 

RM 

561. POLITOLOGIE 

39.  
Bordeianu 

Cătălin 
dr., prof.univ. 

561.01. Teoria, 

metodologia 

politologiei; instituții și 

procese politice 

CNAA din 

07.07.2015,  

nr. 2209 

România 

40.  Moraru Victor  
dr. hab, conf. 

univ. 

561.01. Teoria, 

metodologia 

ANACEC din 

23.03.2018, 
RM 
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politologiei; instituții și 

procese politice 

nr. CD2955 

41.  
Rusnac 

Gheorghe  

academician, 

prof. univ. 

561.01. Teoria, 

metodologia 

politologiei; instituții și 

procese politice 

 RM 

42.  
Solomon 

Constantin 

dr. hab., 

conf.univ. 

562.01. Teoria şi 

metodologia Relaţiilor 

Internaţionale şi a 

Diplomaţiei 

CNAA din 

31.05.2017 nr. 

2719p 

RM 

43.  
Varzari 

Pantelemon 

dr. hab., conf. 

univ. 

561.01. Teoria, 

metodologia 

politologiei; instituții și 

procese politice 

 RM 

562. RELAŢII INTERNAŢIONALE 

44.  
Bordeianu 

Cătălin 
dr., prof.univ. 

562.01. Teoria şi 

metodologia Relaţiilor 

Internaţionale şi a 

Diplomaţiei 

CNAA din 

07.07.2015,  

nr. 2209 

România 

 

În cadrul Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative își fac studiile 63 de 

doctoranzi: 

● 3 doctoranzi înmatriculați în anul de studii 2017-2018; 

● 12 doctoranzi înmatriculați în anul de studii 2018-2019; 

● 29 doctoranzi înmatriculați în anul de studii 2019-2020; 

● 17 doctoranzi înmatriculați în anul de studii 2020-2021; 

● 1 doctorand transferat (de la ȘD USM) în anul de studii 2020-2021; 

● 1 doctorand înmatriculat în 2016-2017, exmatriculat în 2019-2020, restabilit în anul de studii 

2020-2021. 

 

Tabelul  7. Lista  doctoranzilor pe specialități științifice 

 

N/o Nume, Prenume Specialitatea 
Forma 

de studii 

Anii de 

studii 

Cetățeni

a 

Admiși în anul de studii 2017-2018 

1. Agrici Violeta 552.01. Drept constituţional F/R 2017-2021 RM 

2. 
Moussi Mbappe 

Charles Edmond 

552.08 Drept  

internaţional şi european public. 
F/R 2017-2021 

Camerun 

3. Andrașoni Diana 553.02. Dreptul afacerilor F/R 2017-20201 România 

Admiși în anul de studii 2018-2019 

4. 
Găgeatu I. Cătălin-

Dumitru 
551.01. Teoria generală a dreptului F/R 2018-2022 

România 

5. Albu Diana-Narcisa 552.02. Drept administrativ F/R 2018-2022 România 
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6. Roman Pascari 553.01. Drept civil F 2018-2021 RM 

7. Iarmenco Mihaela 553.01. Drept civil F 2018-2021 RM 

8. 
Constantinescu-Rad 

Emilia-Maria 
553.01. Drept civil F/R 2018-2022 

România 

9. Sviderscaia Ana 553.01. Drept civil F/R 2018-2022 RM 

10. Ulinici Mihail 553.02. Dreptul afacerilor F 2018-2021 RM 

11. Mînzăteanu Adrian 553.02. Dreptul afacerilor F/R 2018-2022 RM 

12. Prisacari Vadim 554.01. Drept penal și execuțional penal F 2018-2021 RM 

13. Sambriş Neli 
561.01. Teoria, metodologia 

politologiei; Instituții și procese politice 
F 2018-2021 

RM 

14. Bică I. Oana Claudia 
561.01. Teoria, metodologia 

politologiei; Instituții și procese politice 
F/R 2018-2022 

România 

15. Călărașu G. Daniel 
561.01. Teoria, metodologia 

politologiei; Instituții și procese politice 
F/R 2018-2022 

România 

Admiși în anul de studii 2019-2020 

16. Lebedinschii Maxim 551.01. Teoria generală a dreptului F 2019-2022 RM 

17. Bragoi Constantin 551.01. Teoria generală a dreptului F 2019-2022 RM 

18. Fondos Igor 552.01. Drept constituţional F 2019-2022 RM 

19. Voicu Bogdan Iosif 553.01. Drept civil F 2019-2022 România 

20. 
Mihăeş Roman 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, 

vamal) 

F 
2019-2022 

RM 

21. Iacobuţa Stela 553.03. Drept procesual civil F/R 2019-2023 RM 

22. Şandrovschi Nicolae 551.01. Teoria generală a dreptului F 2019-2022 RM 

23. 
Zavulan Nicolae 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, 

vamal) 

F 
2019-2022 

RM 

24. Munteanu Mihaela 553.01. Drept  civil F 2019-2022 România 

25. Budu Gheorghe 554.03. Drept procesual penal F 2019-2022 RM 

26. Istrati Igor 552.02. Drept administrativ F/R 2019-2023 RM 

27. Munteanu Valeriu 552.01. Drept constituţional F/R 2019-2023 RM 

28. 
Ştefănescu Eusebiu 

Ionuţ 

552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, 

vamal) 

F/R 
2019-2023 

România 

29. Popescu Petru 554.01. Drept penal şi execuţional penal F/R 2019-2023 România 

30. Demidova Alexandra 553.01. Drept  civil F/R 2019-2023 RM 

31. Macovei Iulian Dănuţ 553.01. Drept  civil F/R 2019-2023 România 

32. 
Răcăreanu Mihai-

Rareş 

553.01. Drept  civil F/R 
2019-2023 

România 

33. Popov Andrian 553.01. Drept civil F/R 2019-2023 RM 

34. Bolfosu Nadejda 553.02. Dreptul afacerilor F/R 2019-2023 RM 

35. Corjan Angela 553.03. Drept procesual civil F/R 2019-2023 RM 

36. Szep Sandor Otto 553.03. Drept procesual civil F/R 2019-2023 România 

37. Voinscaia Violetta 553.03. Drept procesual civil F/R 2019-2023 RM 

38. 
Puşcaşu-Mamaliga 

Irina 

553.04. Dreptul familiei F/R 
2019-2023 

RM 

39. 
Deak Ferencz 553.06. Drept internaţional şi european 

privat 

F/R 
2019-2023 

România 
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40. Lile Adrian 552.07. Drept contravenţional F/R 2019-2023 România 

41. 
Zolani Mkiva 561.01. Teoria, metodologia 

politologiei; instituţii şi procese politice 
F/R 2019-2023 

Sudanul 

de Sud 

42. 
Cărbune Radj 561.01. Teoria, metodologia 

politologiei; instituţii şi procese politice 
F/R 2019-2023 

RM 

43. 
Dubcoveţchi Anişoara 561.01. Teoria, metodologia 

politologiei; instituţii şi procese politice 
F/R 2019-2023 

RM 

44. 
Embark Adbalgader 562.01. Teoria şi metodologia Relaţiilor 

Internaţionale şi a Diplomaţiei 
F/R 2019-2023 

Libia 

Admiși în anul de studii 2020-2021 

45. Apărece Oleg 554.01. Drept penal şi execuţional penal F/R 2020-2024 RM 

46. 
Băloi Florentina-

Cristina 

554.04. Criminalistică, expertiză 

judiciară, investigaţii operative 
F/R 2020-2024 

România 

47. Bufteac Victor 552.02. Drept administrativ F 2020-2023 RM 

48. 
Butnaru Ion 553.06. Drept internațional și european 

privat 

F 
2020-2023 

RM 

49. 
Ceauș Sergiu 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, 

vamal) 

F/R 
2020-2024 

RM 

50. Cojocari Ion 554.01. Drept penal şi execuţional penal F 2020-2023 RM 

51. 
Coptileț Valeriu 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, 

vamal) 

F 
2020-2023 

RM 

52. Cuțitaru Gheorghe 553.03. Drept procesual civil F/R 2020-2024 RM 

53. Galamaga Dorina 551.01. Teoria generală a dreptului F 2020-2023 RM 

54. Guran Semion 553.01. Drept civil F/R 2020-2024 RM 

55. Mîtcu Dinu 554.01. Drept penal şi execuţional penal F/R 2020-2024 RM 

56. Radu Mihail 554.01. Drept penal şi execuţional penal F/R 2020-2024 RM 

57. Rău Oleg 554.03. Drept procesual penal F 2020-2023 RM 

58. 
Roibu Dumitru 561.01. Teoria, metodologia 

politologiei; instituţii şi procese politice 

F 
2020-2023 

RM 

59. 
Solomițchi Veronica 553.06. Drept internaţional şi european 

privat 

F 
2020-2023 

RM 

60. 
Spoială Lucia 561.01. Teoria, metodologia 

politologiei; instituţii şi procese politice 

F 
2020-2023 

RM 

61. Uncu Daniel 551.01. Teoria generală a dreptului F/R 2020-2024 RM 

Restabilit în anul de studii 2020-2021 

62. Frumusachi Victor 554.01. Drept penal şi execuţional penal F 2016-2021 RM 

Transferat în anul de studii 2020-2021 

63. Stefu Lilia 553.01. Drept civil F 2019-2022 RM 

 

             În anul de studii 2020-2021 în cadrul Școlii Doctorale în Drept, Ştiinţe Politice şi 

Administrative au avut loc următoarele  susțineri de teze de doctorat. 
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Tabelul 8. Susțineri de teze în cadrul Școlii Doctorale în Drept, Ştiinţe Politice şi 

Administrative 

 

N/o 
Nume, 

Prenume 
Specialitatea 

Forma 

de 

studii 

Anii de studii Notă 

1.  Bâcu Igor 552.01. Drept constituţional F 2016-2019  

2.  Ciochina Elena 553.01. Drept civil F 2017-2020 
D nr. 7 din  

26.02.2021 

3.  Macovei Vera 
554.01. Drept penal şi 

execuţional penal 
F 2015-2018 

D nr.7 din 

27.04.2021 

4.  Jenunchi Elena 
554.01. Drept penal şi 

execuţional penal 
F 2015-2018 

 

5.  Bîtcă Gabriela 
552.08 Drept internaţional şi 

european public 
F 2017-2020 

 

 

 

3.4.Studii de postodoctorat 

Informația cu referire la studiile postdoctorale, conform modelului solicitat este prezentată în 

Anexa 5. Mai detaliat informația o prezentăm mai jos. 

În Școala Doctorală ASEM își fac studiile 4 postdoctoranzi. Informația referitor la aceștia se 

prezintă mai jos: 

1. 521.02.Economie mondială; relaţii economice internaţionale 

2. 521.03.Economie şi management în domeniul de activitate 

3. 521.04. Marketing și logistică 

4. 522.01.Finanţe 

 

 Tabelul 9. Numărul de postdoctoranzi pe specialități științifice finanțate de ANCD 

 

Nr. 

d/o 

Specialitatea Nr. postdoctoranzi 

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

2.  521.02.Economie mondială; REI 1 

3.  522.01.Finanţe 1 

4.  521.04. Marketing și logistică 1 
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Tabelul 10. Postdoctoranzii, tema, specialitatea, consultant 

 

Nr. 

d/o 

 
Numele, prenumele 

postdoctorandului 
Tema tezei de doctor habilitat Specialitatea 

Numele, prenumele 

conducătorilor de 

postdoctoranzi, 

Titlul  ştiinţific 

1. 
Călugăreanu 

Irina 

Evaluarea managementului 

riscurilor proiectelor de 

infrastructură în cadrul 

parteneriatului public-privat 

din Republica Moldova 

521.03. Economie 

şi management în 

domeniul de 

activitate 

Paladi Ion, 

prof.univ.,dr.hab. 

2. Lopotenco Viorica 

Reconfigurarea sistemului 

financiar al Republicii 

Moldova în contextul noii 

arhitecturi a Sistemului 

Monetar Financiar 

Internațional 

522.01. Finanțe Secrieru Angela, 

prof.univ.,dr.hab. 

3. Pisaniuc Maia 

Inovațiile în businessul 

financiar internațional. 

Posibilități de aplicare în 

Republica Moldova 

521.02.Economie 

mondială; REI 

- 

4. Jucov Artiom 

Eficientizarea 

managementului asistenței 

medicale personalizate în 

baza studiului 

comportamental al 

pacienților 

521.04. Marketing 

și logistică 

Belostecinic Grigore. 

acad., dr.hab., 

prof.univ. 

5. Mistrean Larisa 

Evoluții comportamentale ale 

consumatorilor de servicii 

financiar-bancare în noua 

configurație economică 

521.04. Marketing 

și logistică 

522.01 Finanțe 

Belostecinic Grigore. 

acad., dr.hab., 

prof.univ. 

 

 

Tabelul 11. Postdoctoranzi pe cont propriu 

 
Nr. 

d/o 

 
Numele, prenumele 

postdoctorandului 
Tema tezei de doctor habilitat Specialitatea 

Numele, prenumele 

conducătorilor de 

postdoctoranzi, 

Titlul ştiinţific 

1. Suslenco Alina 

Managementul 

sustenabilității universitare 

prin valorificarea 

potențialului uman în 

contextul schimbărilor 

inovaționale 

521.03. Economie 

şi management în 

domeniul de 

activitate 

Movilă Irina, dr.hab., 

conf.univ. 
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2. Ciobanu Marin 

Competitivitatea în contextul 

dezvoltării economice 

durabile 

521.03. Economie 

şi management în 

domeniul de 

activitate 

Belostecinic Grigore, 

acad., dr.hab., 

prof.univ. 

 
Școala Doctorală în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative are un postdoctorand. 

 

Tabelul 12. Postoctoranzi în Școala Doctorală în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative 

 

N/

o 
Nume, Prenume Specialitatea Înmatriculat în bază de: 

Admis în anul de studii 2019-2020 

1. Popovici Corneliu 
561.01. Teoria, metodologia politologiei; 

Instituții și procese politice 
contract 

 

3.5.Formare profesională continuă 

 

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: 

 
Figura 1. Organigrama SFC  
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 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 Inovare și Transfer Tehnologic; 

 Centrul de Analiză și Consultanță Financiară și Bugetară; 

 Centrul de Consultanță şi Dezvoltare Profesională în Comerț şi Alimentația Publică 

(CCDPCAP) 

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 2020 -2021, prin intermediul centrelor Academiei de Studii Economice, au 

fost organizate cursuri și programe, dar un număr redus, dat fiind faptul impus de condițiile de a 

face studii la distanță și online. Din acest motiv, s-a redus cu aproximativ 50% numărul de persoane 

instruite.  

Anul 2020-2021 este unul foarte dificil pentru centrele de formare continuă din ASEM, dar, 

în același timp, a fost revizuită modalitatea de lucru cu Departamentele, în perspectiva de 

transpunere a unor programe de la ciclul 1 si ciclul 2 pentru formarea continuă.  

Rezultatele activității Școlii de formare continuă sunt prezentate în Anexa 5.  

Pe parcursul anului  de studii 2020 - 2021 de către SFC ASEM a fost elaborat un program de 

formare continuă și a fost aprobată de SENAT,  dar a fost schimbata procedura de coordonare cu 

MECC. La moment, toate programele trebuie coordonate cu ANACEC și apoi cu MECC.  

În cadrul proiectului COMPASS la fel au fost elaborate 2 programe, care la moment sunt la 

etapa de pilotare. Un mare aport și ajutor logistic și tehnic este acordat de către proiectul în derulare 

COMPASS, la care ASEM este coordonator. Drept parteneri la proiect sunt 7 universități locale și 8 

parteneri internaționali. Experiența partenerilor străini a facilitat creare unei viziuni clare ce ține de 

dezvoltarea Învățământului pe tot Parcursul Vieții (ÎPV). Cu susținerea directă a proiectului Școala a 

fost dotată cu echipament și a fost elaborată Strategia ASEM pentru dezvoltarea Învățământului pe 

tot Parcursul Vieții.  

 

3.6. Programe comune de studii superioare 

ASEM pe parcursul ultimilor ani, urmare a semnării Acordurile de colaborare cu universități 

din diferite țări, a deschis programe de licență și de masterat cu diplome comune. 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, 2020-2021 a fost formată câte o grupă academică la ASEM 
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și una la USV.  Anul de studii 2020-2021 înregistrează prima promoție de studenți cu diplomă 

comună la programele menționate. 

În urma semnării acordului de parteneriat cu ASE București, România în luna iulie 2019 a 

fost organizat programul comun cu diplomă comună la programul de studii universitare de licență 

„Economie Mondială și Relații Economice Internaționale” – ASEM și „Economie și Afaceri 

Internaționale”,  ASE București. În anii de studii 2019-2020, 2020-2021 au fost formate câte 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. În 

anul de raportare a fost înregistrată prima promoție. Ultimul protocol semnat în acest sens , este din 

19. 04. 2021 și se referă la: 

 dezvoltarea proiectelor comune și valorificarea potențialului de cercetare, dezvoltare și 

inovare; 

 Internaționalizarea activităților și creșterii vizibilităților; 

 Organizarea evenimentelor în comun (conferințe, mese rotunde etc.); 

 Organizarea de mobilități academice atât pentru corpul academic, auxiliar cât și pentru 

studenți; 

 Realizarea schimbului de publicații științifice și de specialitate, etc. 

 

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. 

În anul 2020 a fost semnat acordul de colaborare în vederea organizării studiilor cu diplome 

comune cu Universitatea de Management din Varna, Bulgaria, și Cardiff Metropolitan University, 

Marea Britanie pentru programul de licență Servicii Hoteliere, Turism și Agrement și pentru 

programul de master Administrarea Afacerilor (tip MBA). Spre regret, în anul de studii 2020-2021 

nu au fost doritori să aplice la studii cu diplomă comună la programele menționate. 

De asemenea, în anul 2020 a fost semnat acordul de organizare a studiilor cu diplomă comună 

cu Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, România pentru programul de licență Economie 

generală, iar cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România pentru următoarele 

programe de licență: Finanțe și Bănci, Asistență socială, Drept.  

  Acordul inter universitar semnat în vara anului 2020 cu University of West Attica (Aigaleo, 

Greece) a permis organizarea programului de master cu diplomă comună Securitatea sistemelor 

informatice. 

Astfel,  pentru anul universitar 2020-2021 ASEM a avut programele de studii universitare 

comune cu alte universități, după cum sunt prezentate în Anexa 6. 

 

 

3.7.Alte tipuri de programe 

 

În anul de studii 2020-2021 nu au fost inițiate alte programe decât cele menționate mai sus. 
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4. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTERN DE ASIGURARE A CALITĂȚII 

 

Activitatea în domeniul asigurării calității din cadrul ASEM rezidă din Declarația Rectorului 

privind politica ASEM în domeniul calității 

(https://ase.md/files/legal/interne/1.4_declaratia_pca_r02.pdf) prin care se menționează ca scop: 

implementarea și menținerea la nivelul întregii universități a unui Sistem de Management al 

Calității, proiectat și documentat în conformitate cu prevederile standardului internațional ISO 

9001:2015, domeniul de aplicare al căruia este și prestarea de servicii educaționale. 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. 

Obiectivele strategice stau la baza obiectivelor specifice ale proceselor educaționale și de 

cercetare, realizându-se 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. 

 

4.1.Structuri responsabile  

 

Organele responsabile de asigurarea calității serviciilor educaționale oferite de ASEM sunt:  

Consiliul de asigurare a calităţii (CQ), la nivelul instituțional, ce are un rol consultativ în 

fundamentarea deciziilor cu privire la politica şi obiectivele ASEM referitoare la calitate.  

Secția Studii, Dezvoltarea Curriculară și Management al Calității a ASEM, responsabilă de 

implementarea și monitorizarea politicilor și obiectivelor referitoare la calitate în ASEM. 

La nivel de facultatăți și școala masterală/ școală doctorală se organizează Comisia de 

asigurare a calităţii (CAQF/ CAQM/ CAQD), care coordonează, monitorizează și analizează 

activitățile de asigurare și menținere a calității la facultăți / ȘMEEB, școală doctorală 

La nivelul departamentelor se organizează Comitete de asigurare a calităţii (CQD). 

Responsabil pentru asigurarea calității la departament este șeful de departament, care coordonează 

https://ase.md/files/legal/interne/1.4_declaratia_pca_r02.pdf
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SMC la nivelul departamentului. Comitetul de asigurare a calităţii coordonează, monitorizează și 

analizează activitățile de asigurare și menținere a calității la departament. 

La nivelul subdiviziunilor: servicii, secții etc. șeful subdiviziunii are responsabilitatea 

monitorizării și implementării SMC, identificând, analizând problemele și propunând măsurile 

corective referitoare la SMC. În cazul în care activitatea subdiviziunii este extinsă, șeful 

subdiviziunii poate numi un reprezentant responsabil pentru SMC. 

În calitate de reprezentant al Managementului în domeniul Calității este desemnat Prim-

prorectorul, 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. 

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. 

 

 

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.  

Menținerea SMC se realizează prin intermediul unui șir de proceduri de sistem/proces, 

corespunzător ISO 9001:2015 precum: 

Procedura Leadership 

Procedura Managementul riscurilor și oportunităților 

Procedura Resurse umane 

Procedura Infrastructura 

Procedura Aprovizionarea 

Procedura Controlul furnizării serviciului 
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Procedura Controlul documentelor 

Procedura Elaborarea documentelor 

Procedura Controlul înregistrărilor 

Procedura Procese referitoare la clienti (beneficiari) 

Procedura Proiectare şi dezvoltare 

Procedura Păstrarea conformităţii materialelor achiziţionate 

Procedura Controlul produsului/serviciului neconform 

Procedura Evaluarea satisfacției beneficiarului 

Procedura Evaluarea satisfacției personalului 

Procedura Auditul intern 

Procedura Analiza efectuată de management 

Procedura Îmbunătăţirea continuă 

Procedura Acțiuni corective 

 

4.3.Date statistice/indicatori de creștere a calități  

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.  

Senatul ASEM a luat decizia 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; 
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interes și stimulare intelectuală; prezentare și abilități de comunicare; cunoașterea materiei; 

interacțiune profesor-student; evaluare și retroacțiune; apreciere generală. 

Metoda de evaluare în anul de studii 2020-2021, în condiții de pandemie: chestionare 

anonimă în varianta online. La chestionare au participatla ciclul I, licență 783 de studenți, după cum 

rezultă și din grafic: 

 

Figura 2. Structura respondenților după facultăți 

În chestionare au fost implicați atât studenții de la ÎF, cât și cei de la ÎFR: 

 

 

Figura 3.   Structura respondenților după forma de învățământ 

Cei mai activi s-au dovedit a fi studenții anului I și II : 
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Figura 4. Structura respondenților după ani de studii 

 

La chestionare s-a luat în calcul și prezența la ore: 

 

Figura 5.  Structura respondenților după frecventarea orelor 

În urma chestionării s-a constatat: Competența didactică generală a cadrelor didactice 

universitare la PRELEGERI,  oscilează între calificativul: foarte bună și bună, respectiv media 

ponderală fiind de 2,15: 
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De asemenea, în urma chestionării s-a constatat: Competența didactică generală a cadrelor 

didactice universitare la SEMINARE,  oscilează între calificativul: foarte bună și bună, respectiv 

media ponderală fiind de 2,14: 

 

 

Figura 6. Rezultatele chestionării studenților 

În procesul chestionării cu scopul de a evalua calitiatea predării în procesele didactice, 

studenții s-au referit la următoarele afirmații: 

Tabelul 13. Rezultatele evaluării calității predării în opinia respondenților 

№ Afirmații MP   

1 Profesorii explică suficient noțiunile-cheie TISE  1,35   

2 Profesorii stăpânesc materia predată 1,50   

3 Cadrele didactice fac conexiuni în timpul predării cu domeniul profesional real, prin exemple relevante 

și de actualitate TISE 
1,36   

4 Expunerea, explicațiile și comentariile profesorilor sunt clare, academice, corespunzătoare nivelului de 

studii 
1,44   

5 Profesorii realizează cu eficacitate conexiuni cu alte discipline  TISE 1,28   
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6 Profesorii la prelegeri prezintă materia într-o manieră interesantă și interactivă  1,02 

7 Profesorii încurajează … gândirea creativă și activismul a studenților  1,10 

8 La seminare, profesorii ghidează studentul spre consolidarea, extinderea  materiei asimilate la 

prelegeri. 
1,29 

9 Profesorii  desfășoară seminarele aplicativ/practic, interactiv.  1,16 

10 Cadrele didactice au formulat explicit cerințele de evaluare. 1,30 

11 Criteriile de evaluare folosite de profesori sunt clare. 1,31 

12 Profesorii apreciază obiectiv performanțele studenților.  1,17 

13 Profesorii au demonstrat în cadrul orelor și a programului de ghidare a activității individuale 

comportament politicos, deschis și atitudine pozitivă. 
1,44 

14 Cadrele didactice au respectat programul (orarul) prestabilit. 1,51 

15 Profesorii au fost disponibili pentru consultații în timpul orelor de ghidare a activității individuale a 

studenților. 
1,47 

16 Atmosfera creată de profesori a fost favorabilă unei activități didactice eficiente. 1,36 

17 Cadrele didactice au promovat o imagine pozitivă a ASEM - ului. 1,54 

18 Cadrele didactice ASEM promovează mentalitatea deschisă și gândirea critică. TISE 1,37 

19 Sunt recunoscător cadrelor didactice ASEM pentru dezvoltarea mea personală și profesională. 1,40 

 

Grafic situația este următoarea: 

 

Figura 7. Calitatea predării în opinia studenților-respondenți, ciclul I, licență 

 

Pentru ciclul II, master, rezultatele pot fi urmărite în tgraficul de mai jos: 
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Figura 8. Calitatea predării în opinia studenților-respondenți, ciclul II, masterat 

Analizând nivelul de satisfacție al studenților privind Calitatea serviciilor prestate de 

personalul auxiliar tehnic, remarcăm următoarea situație: 

Tabelul 14. Calitatea serviciilor prestate de către personalul auxiliar, în opinia 

respondenților 

 

CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE DE PERSONALUL AUXILIAR 

TEHNIC, 
N 

Media 

ponderată 

Personalul tehnic auxiliar (recepție, bufet, cantină, librărie) este politicos în 

comunicarea cu studenții. 
783 1.54 

Dereticătoarele (femeile de serviciu) își îndeplinesc  cu responsabilitate 

activitățile. 
783 1.58 

Blocurile sanitare corespund normelor igienico-sanitare. 783 1.28 

Sălile de studii sunt suficient de iluminate. 783 1.54 

Mobilierul din sălile de studii corespunde standardelor de comoditate. 783 1.23 

În perioada pandemiei accept sistarea ascensoarelor. 783 0.81 

 

Calitatea  serviciilor prestate de Serviciul Contabilitate / SSDCMC, studenții au evaluat-o cu 

media ponderală de 1,44: 

Calitatea  serviciilor prestate de Serviciul Contabilitate / SSDCMC N 
Media 

ponderată 

Sunt mulțumit de calitatea serviciilor prestate de Serviciul CONTABILITATE 783 1.44 

Sunt mulțumit de calitatea serviciilor prestate de SSDCMC. 783 1.44 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sunt prietenoase și amabile

Au abilități de comunicare satisfăcătoare

Prezintă cerințele și modul de evaluare aferente disciplinei de la 
începutul semestrului sau anului universitar

Sunt bine pregătite din punct de vedere profesional

Oferă explicații la conținut prin intermediul exemplelor

Vin cu elemente inovatoarea în cadrul activității didactice

Sunt accesibile / disponibile în timpul orelor de ghidare fizic/ la 
distanță în carantină

Acord total Acord Neutru Dezacord Dezacord total
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Calitatea  serviciilor prestate de personalul Bibliotecii ASEM, a fost apreciată după cum 

urmează:  

Tabelul 15. Calitatea  serviciilor prestate de personalul Bibliotecii ASEM în opinia 

respondenților 

 BIBLIOTECA N 
Media 

ponderată 

   Biblioteca ASEM oferă servicii de calitate. 783 1.57 

   Fondul de carte din Bibliotecă corespunde nevoilor mele educaționale. 783 1.39 

   Am fost suficient informat despre serviciile online ale Bibliotecii. 783 1.27 

   Bibliotecarele de la Serviciul „ÎMPRUMUT” sunt amabile și respectuoase. 783 1.52 

   Bibliotecarele de la Sălile de lectură manifestă  respect și deschidere în 

comunicarea cu studenții. 
783 1.58 

 

Respectiv s-a mai urmărit evaluarea satisfacției și a altor categori de servicii, precum: 

Condițiile de trai din căminele ASEM corespund  standardelor minime  igienico-sanitare. 783 .74 

Capacitatea internetului în blocurile de studii este suficientă. 783 .58 

  Centrul multimedia prestează calitativ servicii educaționale. 783 1.39 

  Site-ul ASEM îmi oferă informații actuale și utile pentru activitatea studențească. 783 1.29 

 ASEM este promotorul VALORILOR NAȚIONALE și UNIVERSALE. 783 1.45 

 

Pentru activitatea metodistelor la decanat, s-au înregistrat următoarele date: 

Tabelul 16. Calitatea serviciilor prestate de angajații decanatelor, în opinia 

respondenților 

La DECANATE MP 

  Metodistele de la decanat  manifestă respect față  de studenți și deschidere în 

comunicare. 
1,44 

 Obțin, conform procedurilor,  cu ușurință informațiile  necesare. 1,43 

  Noutățile sunt aduse la cunoștință studenților transparent și la timp. 1,41 

  Informațiile privind reușita mea academică este inclusă în baza de date operativ.  1,34 

  La necesitate  sunt contactat de către decanat telefonic sau prin email. 1,35 

 

Pentru activitatea metodistelor la departamente, s-au stabilit următoarele date: 

Tabelul 17. Calitatea serviciilor prestate de angajații auxiliari ai departamentelor, în 

opinia respondenților 

La DEPARTAMENTE MP 

Aflu cu ușurință informațiile de care am nevoie. 1,48 
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Metodistele  comunică cu respect de fiecare dată. 1,52 

Pe site informația ce ține de activitatea departamentului  este actualizată cu regularitate. 1,34 

Graficul de serviciu al profesorilor de la departamente este  disponibil la avizier/pe site. 1,40 

Noutățile sunt aduse la cunoștință studenților la timp. 1,42 

 

Aprecierea din partea masteranzilor a facilităților și serviciilor oferite de ASEM, rezultă din 

informațiile prezentate infra: 

 

FIGURA 9. Aprecierea din partea masteranzilor a facilităților și serviciilor oferite de 

ASEM 

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; 
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- 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; 

- Auditul intern; 

- Evaluări externe. 

 

Tabelul 18.  Informația cu privire  la participarea studenților în asigurarea calității formării 

profesionale în ASEM 

 

Facultatea 

Numărul de 

studenți 

participanți la 

evaluarea 

cadrelor 

didactice 

(sondaj)  

Numărul de 

studenți 

participanți la 

elaborarea 

rapoartelor de 

autoevaluare 

Numărul de 

studenți 

participanți la 

elaborarea 

programelor de 

studii 

CONS  FAC  

Numărul de 

studenți 

participanți la în 

comisiile de 

asigurare a 

calității 

instituționale 

Business și Administrarea 

Afacerilor 
180 12  3  2  

Economie Generală și Drept 185 11  3  2  

Finanțe 102 9  4  1 

Tehnologii Informaționale și 

Statistică Economică 
116 4  2  

1  

 

Relații Economice Internaționale 132 1 1 2  

Contabilitate 68 15  4  2  

Școala Masterală de Excelență în 

Economie și Business 
181 32 1 1 

TOTAL  
964 de 

studenți 
84 de studenți 18 studenți 11 studenți 

 

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 09 iulie 2021 rezultatele concursului. 

 

http://www.isondaje.ro/sondaj/611954766/
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5. INFORMAȚII DESPRE STUDENȚI 

5.1.Contingentul de studenţi 

Contingentul de studenţi este prezentat în anexele 8 și 9. În anul 2020-2021 în ASEM şi-au 

făcut studiile 1942 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 10  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 41% din 

studenți, la anul II – 29%, la anul III – 24%. Ponderea cea mai mică – 5% este pentru studenții de la 

anul IV.  Acest procent mic se explică prin faptul, că anul IV l-au urmat studenții de la câteva 

specialități, cum ar fi  „Drept”, „Tehnologii informaționale”, și „Tehnologia și managementul 

alimentației publice”.  Tot odată, 1% din studenți au învățat la anul compensator. 

 
 

Figura 10.  Structura contingentului de studenţi pe ani de studii pentru învățământul cu 

frecvență. 

Pe specialităţi cei mai mulţi studenți sunt la specialitatea  Business și Administrare  - 

18,0%, fiind urmată de specialitatea Finanțe și bănci cu o pondere de 15,5%,  Marketing și Logistică 

-12,7% din totalul studenților de la învățământul cu frecvență. Ponderea de bază (63,1%) o 

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

caracteristica gen raportul este 41,7% la 58,3%, respectiv pentru bărbaţi şi femei.   Procentul de 

absolvire constituie pe ASEM 99,6%, variind de la 97,2% pentru specialitatea ” Contabilitate” până 

la 100% pentru alte specialități. 

Pentru studenții de la ciclul II, masterat raportul între studenții ce își fac studiile de la 

buget și contract, cu achitarea taxei pentru studii, este respectiv de 46,7% la 53,3%. După 

caracteristica gen 33,5% sunt bărbați și, respectiv, 66,5% - femei. Pe ani de studii – 53,2% sunt la 

anul I, iar 46,8% – la anul II. Procentul de absolvire este de 98,3%. 

La învăţământul cu frecvenţă redusă îşi fac studiile 2362 studenţi la 12 programe de licență. 

Structura pe ani de studii informaţia este prezentată în figura 11. Astfel,  cea mai mare pondere este 

la anul I – 37%, la anul II – 25%, iar anul III  - 18%, la anul IV – 16% și anul V – 4%.  În anul de 

studii 2020-2021 și-au 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 96,8% , variind între 87,1% pentru 

specialitatea „Tehnologia informației” și 100%  pentru un șir de specialități. 

1%

41%

29%

24%

5%

an compensator anul I anul II anul III anul IV
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Figura 11. Structura studenţilor de la învăţământ cu frecvenţă redusă pe ani de studii 

 

La ciclul II, masterat își fac studiile 176 studenți, toți în bază de contract cu achitarea taxei 

pentru studii. Pe ani de studii: 31,8% își fac studiile la anul I, 35,2% - la anul II, 33,0% - la anul III. 

Procentul de absolvire constituie 83,3 %. 

 

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 10. 

5.3.Evaluarea studenţilor 

 

Reuşita studenţilor pe ani de studii este prezentată în anexa 11.   

Reuşita pe ASEM, în mediu, constituie 90,8%. Cea mai joasă reuşită – 84,9% este la anul 

IV, cea mai înaltă – 100,0% la anul V. 

 

 
 

Figura 12 .  Structura notelor 
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Astfel, ponderea de bază o reprezintă notele cuprinse între 7,0 și 9,0  – 53,0% și între 5,0 și 

7,0 – 25,0%, între 9 și 10 – 15,0%. Tot odată menționăm, că ponderea notelor nepromovabile este 

suficient de mare și constituie 7,0%.  

Analiza calităţii studiilor, conform datelor din anexa 12 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 Hotărârii Guvernului nr.1182 din 20.10.2008 „Despre aprobarea normelor provizorii de 

cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă din învățământ”, cu 

modificările şi completările ulterioare, studenţii orfani ASEM beneficiază de : 

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

2. Materiale didactice, inventar gospodăresc şi obiecte ale igienei personale, medicamente 

(lunar): 250 lei 

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

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

5. Indemnizaţie unică la absolvirea instituţiei: 10000 lei 

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

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

studii: 500 lei 

8. Cazare în cămin: gratuit. 

Începând cu 01.01.2021 studenții orfani beneficiază de toate facilitățile de la autoritățile locale, 

în baza Hotărârii Guvernului nr.132 din 04.03.2020 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru unele categorii de copii și tineri”.  

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

prezentată în anexa 13. În anul de studii 2020-2021 lista acestora numără 22 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 14 . În anul 2020-2021 

și-au făcut studiile în ASEM 139 studenți din raioanele de Est: 104 la învățământul cu frecvență   și 

35 la învățământul cu frecvență redusă. Studenții de la învăţământul cu frecvenţă   îşi fac studiile 

atât în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii (59,6%), cât şi de la bugetul de stat (40,4%).  

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

9 din 22 studenți de la anul compensator au promovat bacalaureatul. 
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5.6.Asigurarea studenţilor cu cămin 

 

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

un trai decent studenţilor cazaţi în aceste cămine. 

Tabelul 19. Asigurarea studenţilor cu cămin în anul de studii 2020-2021 

Nr. 

crt. 

Numărul 

căminului, 

adresa, tipul 

(coridor, 

bloc) 

Numărul 

de 

studenţi 

care 

solicită 

cămin 

Capacitatea 

de cazare 

conform 

proiectului 

Numărul 

de 

persoane 

cazate 

Categoriile de 

locatari 

Suprafaţa 

medie de 

locuit ce 

revine 

unui 

locatar 

(m2) 

Numărul de persoane aflate în 

cămin în perioada stării de 

urgență 

studenţi 

cadre 

didactice 

şi 

auxiliare 

Total Studenți Cadre 

universitare, 

inclusiv 

auxiliare 

1 

Cămin.1, 

str. Florilor 

2/2 

144 261 144 144 0 10 144 144 0 

2 

Cămin.2, 

str. Florilor 

2/2 

80 239 89 80 9 15 89 80 9 

3 

Cămin.3, 

str. Florilor 

4/2 

70 251 70 70 0 21 70 70 0 

4 

Cămin.4, 

str. Florilor 

4/2 

200 251 201 200 1 8 201 200 1 

TOTAL 494 1002 504 494 10 13.6 504 494 10 

Din tabelul 19 constatăm, că cererea studenților de cazare a fost satisfăcută în proporție 100 

la sută. Suprafața medie de locuit ce revine unui locatar constituie 13,6 m2, variind între 8,0 m2 în 

căminul 4 până la 21,0 m2 în căminul 3. Taxa pentru cazare diferă în funcție de tipul de studenți. 

Astfel, pentru primul semestru al anului de studii 2020-2021 aceasta a constituit: 

1. Taxa lunară pentru studenţii care îşi fac studiile cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de 

contract – 266 lei lunar /4 luni 

2. Taxa lunară pentru masteranzii și doctoranzii care îşi fac studiile cu finanţare de la bugetul de stat 

– 332,5 lei lunar 4 luni 

3. Masteranzii, doctoranzii care îşi fac studiile în bază de contract şi persoanele care participă la 

cursuri de scurtă durată – 665 lei lunar / 4 luni 

Pentru semestru doi:  

1. Taxa lunară pentru studenţii care îşi fac studiile cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de 

contract – 315 lei lunar /6 luni 

2. Taxa lunară pentru masteranzii și doctoranzii care îşi fac studiile cu finanţare de la bugetul de stat 

– 394,0 lei lunar /6 luni  

3. Taxa lunară pentru masteranzii, doctoranzii care îşi fac studiile în bază de contract şi persoanele 

care participă la cursuri de scurtă durată – 789,0 lei lunar / 6 luni 
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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 2020. 

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 studii, 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.  

 

5.7.Organe de autoguvernare studenţească 

Organele de autoguvernare studențească sunt reprezentate în ASEM  de Senatul Studențesc 

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

Senatului ASEM din 25.02.2015, de Comitetul Sindical al Studenților și de Consiliile Studențești 

ale Facultăților. 

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

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

unui grup de studenți ASEM. Organizația este un răspuns la nevoia studenților ASEM de a se asocia 

în vedere creării condițiilor favorabile pentru dezvoltarea personală și implicarea în diverse 

inițiative civice orientate către soluționarea problemelor cu care se confruntă tinerii în RM.  

            Organizația reprezintă cadrul organizatoric și administrativ pentru dezvoltarea și 

implementarea de proiecte orientate spre combinarea studiilor de la facultate cu noi oportunități de 

dezvoltare a actualilor și viitorilor studenți ai ASEM.  

           Activitățile desfășurate de asociație sunt orientate spre crearea unei comunități de studenți 

pro-activi, preocupați atât de dezvoltarea personală cât și de problemele social-economice ale țării. 

Profesionalismul şi entuziasmul membrilor asociației sunt capabile să aducă un plus de valoare 

mediului economic din țară. 

Numărul 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; 

Denumirea completă a organizației: Senatul Studențesc al ASEM 

Atribuțiile Senatului Studenţilor: 

 iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extracurriculare;  

 reprezintă şi apără interesele şi drepturile studenţilor la nivelul universității;  
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 asigură comunicarea între studenţi şi cadrele didactice;  

 dezbate propunerile studenţilor şi elaborează proiecte;  

 implică studenţii în activităţile desfăşurate;  

 alege modalităţi de a motiva studenţii să se implice în activităţi extracurriculare;  

 se autosesizează privind problemele cu care se confruntă studenţii, încercând să găsească 

soluţii ; 

 apără drepturile studenţilor şi reclamă încălcarea lor;  

 veghează respectarea regulamentului de ordine interioară a universităţii;  

 sprijină proiectele şi programele educative în care sunt implicați studenții;  

 organizează acţiuni în comunitate (strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, 

profesori-veterani, acţiuni pe probleme de mediu etc.);  

 organizează serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii;  

Obiectivele  Senatului Studenţesc ASEM propuse pentru anul de studii 2020-2021 

- organizarea acţiunilor şi activităţilor extracurriculare prevăzute să dezvolte comportamentul 

activ şi atitudinea civică, nondiscriminarea, concurenţa loială, munca în echipă; 

- implicarea studenţilor în activităţi de educaţie non-formală;  

- desfăşurarea concursurilor cu tematică civică, culturală, educativă, sportivă, recreativă; 

- identificarea cauzelor care generează absenteism, mediocritate şcolară şi organizarea de 

programe specifice pentru prevenirea lor; 

- organizarea discuţiilor şi forumurilor privind problemele legate de aspecte sociale din viaţa 

studenţilor.  

Pe parcursul anului 2020-2021 Senatul Studențesc ASEM a realizat o serie de activități, 

prezentate în Tabelul de mai jos. 
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Tabelul 20. Raport de activitate (conform planului de activitate) 

al Senatului Studențesc al ASEM, 

pentru anul de studiu 2020-2021 

Nr. Denumirea  activităţii Descrierea succintă a activităţii 
Perioada  

desfăşurării 
Responsabil 

1. Prima ședință a Senatului 

Studențesc al ASEM 

privind stabilirea structurii 

senatului studențesc şi a 

planului de activitate pe 

perioada de învăţământ 

2020-2021 

A fost elaborat planul de activitate pentru anul de studii 2020-2021. 

Au fost stabilite atribuţiile şi obiectivele Senatului Studențesc pentru 

noul an de studii. 

18 

septembrie 

Președinta 

Senatului 

Studențesc al 

ASEM 

 

2. 

 

 

Noua echipă a Senatului 

Studențesc al ASEM  

Membrii Senatului Studențesc: 

1. BÎRSA Corina  - Președinte 

2. GRECU Luminița - Vicepreședinte 

3. SAVCIUC Maria - Secretar 

4. BATRÎNCEA Alexandrina - Membru 

5. BURLACU Felicia - Membru 

6. CATANA Ionela - Membru 

7. CODREAN Violeta - Membru 

8. COSTIN Irina - Membru 

9. COTIGA Gabriela - Membru 

10. DON Marinela - Membru 

11. GALIȚ Stanislav - Membru 

12. GAȘPĂR Tamara - Membru 

13. GUDIMA Luminița – Dorina - Membru 

14. PLĂMĂDEALĂ Olivia - Membru 

15. TULUM Cătălina - Membru 

16. URSU Adriana - Membru 

17. CAZACU Mădălina - Membru 

18. ȘERPILOV Liza - Membru 

25 

septembrie 

Echipa 

administrativă  

a Senatului 

Studențesc 
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3. Ziua Profesorului  

 

        Chiar dacă situația epidemiologică ne-a restricționat în 

organizarea unei zile cât mai unice pentru scumpii noștri dascăli, nu 

am putut să o lăsăm să treacă fără a le aminti că anume la ASEM sunt 

cele mai competente și calificate cadre didactice. 

        Senatul Studențesc al ASEM a decis să respecte tradiția. Astfel 

în data de 5 octombrie, a fost plasat pe pagina de Facebook a SSA un 

video-felicitare pentru întregul colectiv didactic, iar pentru 

conducătorii facultăților și academiei au fost înmânate diplome. 

       Scopul acestei activități a fost: de a felicita și surprinde plăcut 

colectivul didactic universitar. 

5 octombrie Echipa 

administrativă  

a Senatului 

Studențesc 

4. Student Recycle Fest        Pe 15 noiembrie este marcată în toată lumea Ziua Mondială a 

Reciclării. Cu ocazia acestei zile, Senatul Studențesc al ASEM și-a 

propus să împartă băuturi răcoritoare Coca-Cola și să organizeze în 

parteneriat cu EcoVisio - un training interesant și informativ despre 

importanța reciclării. 

       Partenerii evenimentului: Coca-Cola HBC și EcoVisio. 

16 

noiembrie 

Echipa 

administrativă  

a Senatului 

Studențesc 

5. Ziua Studentului        Senatul Studențesc al ASEM și-a propus să organizeze cel mai 

tare Quest pentru studenți. Au participat 8 echipe energice, care au 

reușit să treacă tocmai peste 8 încercări! Toți participanții au avut 

parte de multă energie datorită băuturii energizante Red Bull, iar 

echipele câștigătoare au fost premiate cu câte un certificat de la 

partenerii noștri Horror Quest Moldova pentru a se distra din plin! 

       În blocul A, la etajul 1 a fost plasat un panou unde studenții și 

profesorii (ex studenții) au împărtășit cu noi unele amintiri, cuvinte ce 

li se asociază cu viața de student sau au lăsat un mesaj de felicitare cu 

ocazia Zilei Internaționale a Studentului! 

       Partenerii evenimentului: Red Bull și Horror Quest Moldova. 

17 

noiembrie 

Echipa 

administrativă  

a Senatului 

Studențesc 

6. Training „ONG + Finanțe = 

Marketing Digital” 

        La data de 11 decembrie 2020, a fost desfășurat cel mai cool 

training din domeniul marketingului de la cel mai bun expert ce știe 

detalii din culisele lui, Valeria MIRCA, ex student ASEM și ex 

președinta Senatului Studențesc! 

       Despre ce am discutat la training-ul ONG + FINANȚE = 

MARKETING DIGITAL? 

11 

decembrie 

Echipa 

administrativă  

a Senatului 

Studențesc 

https://www.facebook.com/hashtag/horrorquestmoldova?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUax6ilqc-UsI6-YCEbGi3J035SeQPm6c7MMTKqNH8B3m_9DuBvyY4wFWxbSJVeSwOhNTy5f4_R148aQ8ek-jNIGQonOXYi79dDbo-pP7IG6_FqvxGpXcWM5jcQIwu4AsXNSF2k4kIDrzGX1g-EGfVBKjqOgD8TlwHSQAIhSwlZ7x3BsGDOKqLFBfVikaW2NFU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/horrorquestmoldova?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUax6ilqc-UsI6-YCEbGi3J035SeQPm6c7MMTKqNH8B3m_9DuBvyY4wFWxbSJVeSwOhNTy5f4_R148aQ8ek-jNIGQonOXYi79dDbo-pP7IG6_FqvxGpXcWM5jcQIwu4AsXNSF2k4kIDrzGX1g-EGfVBKjqOgD8TlwHSQAIhSwlZ7x3BsGDOKqLFBfVikaW2NFU&__tn__=*NK-R
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1. Ce este un ONG și în ce constă activitatea sa? 

2. Studii la facultatea FINANȚE 

3. Instagram 

- Administrarea conturilor de afaceri 

- Aplicații utilizate pentru crearea unui content  

- Cum să-ți crești numărul de urmăritori? 

4. MARKETING 

- SMM - Social Media Marketing 

- Cum să faci bani din SMM? 

- Cum să găsești primii clienți? 

7. Act de caritate         Radu Galina, lector universitar, departamentul RUAPC -Resurse 

Umane, Afaceri Publice și Comunicare, împreună cu studenții ASEM 

au adus zâmbete și bucurie în casa domnului Spiridon Vangheli, 

persoană draga Academiei și în casa Sorinei, o fată cu sufletul și 

gândul curat. 

12 

decembrie 

Echipa 

administrativă  

a Senatului 

Studențesc 

8. Caravana de Crăciun 

„Donează un zâmbet de 

Crăciun”  

       Caravana de Crăciun 2020 ”Donează un zâmbet de Crăciun” și-a 

îndeplinit marele scop - a adus daruri și speranță în două case din 

satul Colonița.  

       La îndemnul Senatului Studențesc al ASEM, studenții și 

profesorii din incinta ASEM au dat dovadă de nemărginită bunătate și 

implicare.  

       Toate darurile au mers la 2 familii cu 7 și 5 copii cărora le-am 

întins o mână de ajutor, cărora le-am adus o ploaie de zâmbete și voie 

bună.  

       Partenerii evenimentului: Compania Alfa-Nistru, care a 

contribuit cu donații de sucuri naturale și conserve marcă ”Vis”; 

DisneyClub.Md împreună cu Michael Cazac, fiind îmbrăcați în 

costume de Moș Crăciun și Alba ca Zăpada, au surprins copilașii 

împărțind daruri din sacul său; Dorina Darii, fondatoarea DORÍS 

STORE, a donat produse alimentare și haine pentru copii. 

19 

decembrie 

Echipa 

administrativă  

a Senatului 

Studențesc 

 

9. Chestionar pentru 

identificarea problemelor 

cu care se confruntă 

       Printre obiectivele Senatului Studenţesc al ASEM se numără 

promovarea dialogului între studenţi, conducerea facultăţilor, 

administraţia ASEM și identificarea problemelor specifice studenţilor 

Ianuarie 

2021 

Echipa 

administrativă  

a Senatului 

https://www.facebook.com/hashtag/asem?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX1XHzjYWWsOsDTVwybcGNlu6OlZH5VeB4YHKNyIAKBxylo94yKOL9DZdwFbryMsORmd89XdLWhPMUC6GfPRHaR1shzg145O-8MKAwWknS_e6lPvKwM4oz0kngTms-g8DAlShN2pW7D1CErNRs3UrlGjaAA1Iu2y73HPMybYoJXiY_5FjWJG0QUJ5xUVQL8SYA&__tn__=*NK-R
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studenții ASEM 

 

ASEM.  

      Din acest motiv, a fost propus studenților spre completare 

chestionarul pentru identificarea problemelor cu care se confruntă în 

cadrul instituției de învățământ și pentru a îmbunătăți relația ASEM-

Student!  

Studențesc 

 

10. 

 

Vânătoarea lui Cupidon        Evenimentul a constat dintr-un joc format din 3 secțiuni: Creativ, 

Detectiv și Distractiv, în fiecare secțiune având anumite sarcini de 

rezolvat sau întrebări de răspuns, adunând cât mai multe puncte într-

un timp cât mai scurt. 

       Câştigătorii au beneficiat de premii superbe: 

LOCUL 1 – set de tricouri personalizate din partea partenerilor noștri 

de la Zutter.md; 

LOCUL 2 – ședință foto oferită de Magnol Photography. 

13 februarie Echipa 

administrativă  

a Senatului 

Studențesc 

 

11. Ziua Internațională a 

Femeii 

       Cu ocazia frumoasei sărbători de 8 Martie, Senatul Studenţesc al 

ASEM împreună cu Cantabile, Women Choir Moldova aduce 

felicitări tuturor femeilor din Familia ASEM prin interpretarea unui 

cântec reprezentativ, înregistrat și plasat pe rețelele de socializare a 

SSA si ASEM. 

8 martie Echipa 

administrativă  

a Senatului 

Studențesc 

 

12. Concursul de poezie "PE 

ARIPI LIRICE" 

       În memoria regretatului poet Nicolae Dabija, ce a contribuit într-

un mod inegalabil la dezvoltarea culturii atât în Republica Moldova, 

cât și peste Prut, Senatul Studenţesc al ASEM în colaborare cu 

Comitetul Sindical al Studenților și Masteranzilor ASEM a organizat 

concursul de poezie "PE ARIPI LIRICE". 

       În componența juriului au fost doi poeți consacrați: doamna Irina 

Nechit și domnul Dumitru Crudu, care au asigurat înalta apreciere și 

evaluare a creațiilor participanților.  

       Cu prilejul marcării a 30 de ani de la fondarea ASEM, pe data de 

25 SEPTEMBRIE 2021, cele mai bune poezii vor fi publicate într-o 

carte de poezii dedicate aniversării!  

       În total, au fost premiați 13 tineri pentru care s-au oferit cinci 

premii și patru mențiuni. 

       Partenerii evenimentului: Librăria „Cartier” și Biblioteca 

Municipale „B.P. Hașdeu” care au acordat premii sub formă de cărți. 

21 martie – 

1 mai  

Echipa 

administrativă  

a Senatului 

Studențesc 

 

https://zutter.md/
https://www.facebook.com/magnolph
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/?__cft__%5b0%5d=AZXswXnEC5-G-k9tcFRqeRh-YAyTf1Z9Vod3ITkRkNYQtdNQCcvKktHWCZkzQr6cmlatQvBSAy0KPUe9-ERRpl75v-I12GZb9n4hvKyve2g5TQx2epWeGPbYRUTxpY5xu5IO0aFhoaVLeR4kdlftEGuc8svgzxgr7dTMn92lhAiG3f0zryAGUbUegrPX8ba3u2A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/?__cft__%5b0%5d=AZXswXnEC5-G-k9tcFRqeRh-YAyTf1Z9Vod3ITkRkNYQtdNQCcvKktHWCZkzQr6cmlatQvBSAy0KPUe9-ERRpl75v-I12GZb9n4hvKyve2g5TQx2epWeGPbYRUTxpY5xu5IO0aFhoaVLeR4kdlftEGuc8svgzxgr7dTMn92lhAiG3f0zryAGUbUegrPX8ba3u2A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cantabile.choir/?__cft__%5b0%5d=AZXswXnEC5-G-k9tcFRqeRh-YAyTf1Z9Vod3ITkRkNYQtdNQCcvKktHWCZkzQr6cmlatQvBSAy0KPUe9-ERRpl75v-I12GZb9n4hvKyve2g5TQx2epWeGPbYRUTxpY5xu5IO0aFhoaVLeR4kdlftEGuc8svgzxgr7dTMn92lhAiG3f0zryAGUbUegrPX8ba3u2A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/asem?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXswXnEC5-G-k9tcFRqeRh-YAyTf1Z9Vod3ITkRkNYQtdNQCcvKktHWCZkzQr6cmlatQvBSAy0KPUe9-ERRpl75v-I12GZb9n4hvKyve2g5TQx2epWeGPbYRUTxpY5xu5IO0aFhoaVLeR4kdlftEGuc8svgzxgr7dTMn92lhAiG3f0zryAGUbUegrPX8ba3u2A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/?__cft__%5b0%5d=AZUzxtZTEhxYtrFCKHUvcfLBitNxFO45j_XY5OrGqWCPUAgF2Ns9DHWBFGO0iBTUXKtlmtmaL1A-TJfZWYM07YlMl3VDYb0djmTS4SEOtWh6LZncqv-bvPoIK3F6nkwxvmPxXW0ETiZz-Su6FL6VPXjQPkUv94FY462M6WaDZ-DjhWszeyl9cr1jhLTc5mjM_-U&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cssmasem/?__cft__%5b0%5d=AZUzxtZTEhxYtrFCKHUvcfLBitNxFO45j_XY5OrGqWCPUAgF2Ns9DHWBFGO0iBTUXKtlmtmaL1A-TJfZWYM07YlMl3VDYb0djmTS4SEOtWh6LZncqv-bvPoIK3F6nkwxvmPxXW0ETiZz-Su6FL6VPXjQPkUv94FY462M6WaDZ-DjhWszeyl9cr1jhLTc5mjM_-U&__tn__=kK-R
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Comitetul Sindical al Studenților și Masteranzilor. Pe parcursul anului de studii 2020-2021 a activat conform Planului de 

Activitate a CSSM ASEM, aprobat prin Procesul Verbal nr.1 din 6 septembrie 2020, desfășurând următoarele activități: 

 

Tabelul  21. Activități organizate de către Comitetul Sindical al Studenților și Masteranzilor 

 

Nr. 

  

Denumirea activității 

 

Descrierea succintă a activității 

 

Perioada 

desfășurării 

 

1 

Întruniri între 

Birourile Sindicale ale 

facultăților și studenți 

cu tema ,,Funcțiile si 

activitatea CSSM 

ASEM” 

Comitetul Sindical al Studenților și Masteranzilor al ASEM, împreună cu Birourile 

Sindicale ale Facultăților 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. 

 

 

6-10.09.2020 

 

2 

Școala de Jurnalism – 

Studentus 

Din 10 septembrie 2020, Radio Studentus 99.0FM, a lansat ”Școala de Jurnalism 

– Studentus”. 

Comitetul Sindical al Studenților și Masteranzilor al ASEM a transmis informația 

despre acest proiect studenților prin rețelele de socializare. Totodată, a fost 

recomandată pentru participare, studenta facultății Finanțe, Podlesnov Elena, care a 

luat parte la acest proiect. 

Proiect realizat de Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova, cu 

suportul financiar al Ambasadei SUA.  

10/09/2020 

 

3 

 

"Mens sana in corpore 

sano" 

În data de 23 septembrie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 

Moldova a dat start Săptămânii Europene a Sportului, care se va desfășura până pe 

30 septembrie. 

Studenții ASEM au fost provocați la un mod de viață activ și sănătos. 

În rezultat mai mulți studenți au acceptat provocarea și au postat rezultatele sale pe 

rețelele de socializare. 

 

23/09/2020 

 

4 

Ziua fondării ASEM. 

(În colaborare cu Senatul 

Cu ocazia acestei frumoase aniversări, Comitetul Sindical al Studenților și 

Masteranzilor al ASEM cu deosebită plăcere le dorește tuturor membrilor familiei 

academiei, sănătate, prosperitate economică, realizări frumoase și succese mari. 

 

25/09/2020 

https://www.facebook.com/mecc.gov.md/?__cft__%5b0%5d=AZW442Pr7DIpNfF0o--xQGqksjPe9I1A436HS4ObeIspH_H6Lq8t3c05I5Lr9s7Fo4VNnm3cvDGsxQ2lYPZefo8qZEs70S4L2NAcijGZ52V3HR6HJbLtdeWbUnte4GaxeiWnzu83AcmyhFFPADsXBbVn&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mecc.gov.md/?__cft__%5b0%5d=AZW442Pr7DIpNfF0o--xQGqksjPe9I1A436HS4ObeIspH_H6Lq8t3c05I5Lr9s7Fo4VNnm3cvDGsxQ2lYPZefo8qZEs70S4L2NAcijGZ52V3HR6HJbLtdeWbUnte4GaxeiWnzu83AcmyhFFPADsXBbVn&__tn__=kK-R
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Studențesc) 

 

5 

Ziua Internațională a 

Profesorului 

Cu ocazia zilei profesionale, din partea membrilor sindicaliști a fost distribuit un 

videoclip-felicitare, închinat profesorilor, la fel și felicitări personalizate. 

05/10/2020 

 

6 

Teatrul- artă și creație Pe parcursul anului de studii 2020-2021, studenții ASEM, au vizionat piese și 

spectacole la Teatrul Național Eugene Ionesco, cu respectarea restricțiilor sanitare în 

vigoare. 

Datorită colaborării dintre CSSM și administrația teatrului, studenții ASEM 

beneficiază de reduceri la toate spectacolele TEI. 

09/2020-

06/2021 

7 

Reprezentarea 

intereselor studenților 

în cadrul Consiliului de 

Etică și Management al 

MECC 

Din partea Consiliului Național al Organizațiilor Studențești, membru al cărei este și 

CSSM, în componența  Consiliului de Etică și Management al MECC a fost 

delegat Președintele CSSM, Negoiță Ioan. 

În data de 12 octombrie a avut loc prima ședință de lucru, în care a fost ales 

componența organului de conducere al CEM 

12/10/2020 

 

8 

 

Parlamentul Tinerilor 

Membrii CSSM, în permanență, distribuie materiale și informații despre 

proiecte interesante pentru dezvoltarea profesională și personală a studenților. 

Echipa INVENTO a dat startul celei de a IV-a ediție a programului național de 

promovare a educației politice #PARLAMENTULTINERILOR  

Parlamentul Tinerilor – ediţia a IV-a, este o simulare a procesului legislativ în 

Republica Moldova, desfășurat pe fracțiuni politice, comisii parlamentare, precum şi 

în plen.  

Proiectul "Parlamentul Tinerilor, ediția a IV-a" este implementat de către 

INVENTO, cu sprijinul financiar al Fundației Hanns Seidel în Republica Moldova 

oferit de către Guvernul Federal al Germaniei, în parteneriat cu Consiliile 

Americane, prin intermediul programului de granturi pentru absolvenții FLEX, după 

modelul Parlamentului Tinerilor din România, implementat de către Asociația Pro 

Democrația. 

Din cadrul ASEM au participat: Simonov Alina, Podlesnov Elena și Negoița Ioan 

 

17/10/2020 

https://www.facebook.com/invento.md/?__cft__%5b0%5d=AZUGqUOSEAufd6FMzLDvigFNrGGuSw-sCI5Mq7L4_FqDZJi6sSdyrGpnWOOUsQt40306M3xhQ5vO8m25VjmTxBUlsIG7paqTbiL7e5Xm2W-HKPlcgrvWwvOthNxDfNz-OiSmofP1v2m3crJm0wk1QhSy&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/parlamentultinerilor?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGqUOSEAufd6FMzLDvigFNrGGuSw-sCI5Mq7L4_FqDZJi6sSdyrGpnWOOUsQt40306M3xhQ5vO8m25VjmTxBUlsIG7paqTbiL7e5Xm2W-HKPlcgrvWwvOthNxDfNz-OiSmofP1v2m3crJm0wk1QhSy&__tn__=*NK-R
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Ziua internațională a 

studentului 

De  Ziua internațională a studentului  Comitetul Sindical împreună a felicitat 

studenții ASEM cu această ocazie, dorindu-le multă sănătate, iubire, speranță, 

căldură în viața tuturor și ca zâmbetul inocent și amintirea dulce a anilor de studenție 

să nu dispară niciodată de pe chipul, și din sufletul lor. 

La fel în această zi Comitetul Sindical al Studenților și Masteranzilor ASEM în 

parteneriat cu Asociația Națională a Dezbaterilor Academice - ANDA au (re)lansat 

clubul de dezbateri marca ANDA, în incinta Academiei de Studii Economice din 

Moldova. 

 

17/11/2020 

 

10 

Împodobirea pomului 

de Crăciun 

Membrii Biroului Sindical al Facultății Finanțe, în data de 30/11/2020 au împodobit 

pomul de Crăciun din incinta blocului F de studii, dând start atmosferei de sărbători. 

30/11/2020 

 

11 

Activitatea 

Președintelui CSSM în 

calitate de membru al 

Senatului ASEM 

Președintele CSSM, a participat la activitatea grupului de lucru privind 

compartimentul Motivarea salariaților și studenților și sporirea satisfacției acestora, 

din strategia ASEM. 

 

2-8/02/2021 

 

12 

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. 

Februarie-

martie 2021 

 

 

13 

 

Cursul de Scriere 

Creativă "Puterea 

textului în eleganță... 

Comitetul Sindical ASEM a participat la organizarea cursului de instruire în scrierea 

academică, proiect realizat de Asociația ASIST. 

Programul de instruire în scrierea academică dezvoltă abilitățile de scriere elegantă 

și de structurare profesională a conținutului scris. Instruirea oferită este un supliment 

compensatoriu pentru programele universitare. Programul de instruire se adresează 

atât studenților cât și tinerilor specialiști. Tinerii specialiști vor învăța elaborarea 

textelor necesare pentru trecerea concursurilor de angajare: scrisori de motivație, 

scrisori de intenție (cover letter), scrisori de afaceri și Curriculum Vitae. 

 

10/03/2021 

 

14 

Concursul de poezie 

„Pe aripi lirice” 

 

În memoria regretatului poet Nicolae Dabija ce a contribuit într-un mod inegalabil la 

dezvoltarea culturii atât în Republica Moldova, cât și peste Prut, Senatul Studenţesc 

al ASEM în colaborare cu Comitetul Sindical al Studenților și Masteranzilor ASEM 

organizează concursul de poezii "PE ARIPI LIRICE" 

21martie – 

1mai 

https://www.facebook.com/cssmasem/?__cft__%5b0%5d=AZU8cL6T9lrlJBrJZmsA3jzFEF4Um2F9ywS-gYAK77SaH-ivrN378_uDGBdFHKish0F7zo7RYr26W0DAqbl7lKtZReYE_QtiTBIH4RJtUtdhpO-CX11w5sE0ELqe-E2Hx2-3tGCHc78R2qt-_phR77o1Phat46u2bAU30iSB1tsRnuEdehLkjJervQiihnkXvSNZ2WuRoHdqcW0qwbzyeNg_6xpcjx7vX-czx80vjiq7UA&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/AOANDADebate/?__cft__%5b0%5d=AZU8cL6T9lrlJBrJZmsA3jzFEF4Um2F9ywS-gYAK77SaH-ivrN378_uDGBdFHKish0F7zo7RYr26W0DAqbl7lKtZReYE_QtiTBIH4RJtUtdhpO-CX11w5sE0ELqe-E2Hx2-3tGCHc78R2qt-_phR77o1Phat46u2bAU30iSB1tsRnuEdehLkjJervQiihnkXvSNZ2WuRoHdqcW0qwbzyeNg_6xpcjx7vX-czx80vjiq7UA&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/?__cft__%5b0%5d=AZXfX8Kh2hVsKBAR0xM4wUahIkCeCqrLYvur-HWaphpMrDpB42E83G2GU9DNisTiky-3QCDwTXV39Jay4cMSTTym5WddXFE_Vj-cztf71DUfTuN9wpVVLQ5YimmncPE3PNNpVz1pLzlWArzgAv_w8kjI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/?__cft__%5b0%5d=AZXfX8Kh2hVsKBAR0xM4wUahIkCeCqrLYvur-HWaphpMrDpB42E83G2GU9DNisTiky-3QCDwTXV39Jay4cMSTTym5WddXFE_Vj-cztf71DUfTuN9wpVVLQ5YimmncPE3PNNpVz1pLzlWArzgAv_w8kjI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cssmasem/?__cft__%5b0%5d=AZXfX8Kh2hVsKBAR0xM4wUahIkCeCqrLYvur-HWaphpMrDpB42E83G2GU9DNisTiky-3QCDwTXV39Jay4cMSTTym5WddXFE_Vj-cztf71DUfTuN9wpVVLQ5YimmncPE3PNNpVz1pLzlWArzgAv_w8kjI&__tn__=kK-R
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15 

Student ACASĂ alături 

de ESN Chișinău și 

ASEM 

În cadrul acestui proiect, invitați ai căruia au fost rectorul ASEM, Grigore 

Belostecinic, Președinta Senatului Studențesc al ASEM și Președintele CSSM, s-a 

prezentat informație despre cum e să fii student la ASEM și despre universitate la 

general. 

08/04/2021 

16 

Activitatea 

Președintelui CSSM în 

calitate de membru al 

Senatului ASEM 

În vederea elaborării raportului privind „Despre rezultatele sondajului de opinii 

privind gradul de satisfacţie a studenţilor privind condiţiile de studii şi serviciile 

oferite de ASEM. Activitatea de marketing educaţional prin prisma creşterii 

atractivităţii instituţiei şi consolidării imaginii A S E M ”, care a fost prezentat în 

cadrul şedinţei Senatului ASEM, Președintele CSSM, a fost desemnat în calitate de 

membru al grupului de lucru. În cadrul acestuia, a organizat activitatea focus-

grupurilor și chestionarea studenților, pentru a determina aspectele care trebuie 

îmbunătățite în cadrul ASEM. 

luna aprilie 

2021 

17 
Noi suntem ASEM Membrii CSSM, au luat parte în acest proiect de promovare instituțională, alături de 

membrii Senatului Studențesc, profesori și studenți. 

luna mai 

2021 

 

18 

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. 

luna iunie 

19 
Suport informațional 

pentru toți studenții 

Membrii CSSM mereu sunt deschiși și acordă suportul necesar studenților care 

solicită ajutor. 

Septembrie-

iunie  
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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 Pe parcursul anului universitar organizația sindicală studențească, 

împreună cu Senatul studențesc au realizat mai multe activități, printre care: 

Ziua Profesorului 

Chiar dacă situația epidemiologică a restricționat studenții în organizarea unei zile cât mai unice 

pentru scumpii profesori, studenții facultății au adus sincere și frumoase urări de bine cu ocazia 

sărbătorii profesionale. Au fost spuse cuvinte de mulțumire pentru munca imensă pe care o depun 

zilnic în formarea personalităților studenților. 

 

 

Ziua Mondială a Reciclării 

În contextul Zilei Mondiale a Reciclării, studenții au organizat Student Recycle Fest și un training 

informativ în parteneriat cu EcoVisio la subiectul “Deșeurile- o problemă sau o resursă?”. 

Datorită Coca-Cola Hellenic Moldova , fiecare student și-a reîncărcat bateriile prin băutura 

răcoritoare Coca-Cola și a fost implicat în activitatea evenimentului. Împreună au parcurs teme 

diverse și importante precum mișcarea #ZeroWaste, diferența dintre gunoi și deșeuri, ce este 

economia circulară și multe altele. 
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Ziua Studenților 

Ziua studenților nu presupune doar cuvinte de felicitare, această zi presupune implicare și distracție!  

Senatul Studențesc al ASEM și-a propus să organizeze cel mai tare Quest pentru studenți.  

Au participat 8 echipe energice, care au reușit să treacă tocmai peste 8 încercări! Toți participanții 

au avut parte de multă energie datorită băuturii energizante Red Bull , iar echipele câștigătoare au 

fost premiate cu câte un certificat de la partenerii  #HorrorQuestMoldova pentru a se distra din plin!  
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Totodată, Ziua Studenţilor a fost ziua în care studenții facultății BAA au spus DA dezbaterilor 

academice. Comitetul Sindical al Studenților și Masteranzilor ASEM  în parteneriat cu Asociația 

Națională a Dezbaterilor Academice – ANDA au (re)lansat clubul de dezbateri marca ANDA, în 

incinta Academiei de Studii Economice din Moldova. 

 

Caravana de Crăciun 

Caravana de Crăciun 2020 ”Donează un zâmbet de Crăciun” și-a îndeplinit marele scop - a adus 

daruri și speranță în două case din satul Colonița. Studenții au contribuit la umplerea sacului cu 

daruri de sărbători, pentru a aduce zâmbet, căldură și atmosfera sărbătorilor de iarnă. 

Toate darurile au mers la 2 familii cu 7 și 5 copii cărora le-am întins o mână de ajutor, cărora le-am 

adus o ploaie de zâmbete și voie bună.  

 
Vânătoarea lui Cupidon 

Vânătoarea a constat din 3 secțiuni: Creativ, Detectiv și Distractiv, în fiecare secțiune având 

anumite sarcini de rezolvat sau întrebări de răspuns, adunând cât mai multe puncte într-un timp cât 

mai scurt. 

CÂND  13 februarie 2021 ora 18:00 

UNDE  Online pe platforma Google Meet. 

LOCUL 1 - Echipa "Game Changers"-câștigătorii unui set de tricouri personalizate din partea Zutter 

- Tricouri și Hanorace personalizate. 

LOCUL 2 - Echipa "Dragoste"-câștigătorii unei sesiuni foto din partea Magnol Photography. 
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Concursul de poezii “Pe Aripi Lirice” 

În memoria regretatului poet Nicolae Dabija ce a contribuit într-un mod inegalabil la dezvoltarea 

culturii atât în Republica Moldova, cât și peste Prut, Senatul Studenţesc al ASEM în colaborare cu 

Comitetul Sindical al Studenților și Masteranzilor ASEM a organizat concursul de poezii "PE 

ARIPI LIRICE"  

Concursul își are începutul pe o dată simbolică și anume pe MARTIE, Ziua Internațională a 

Poeziei, și s-a desfășurat până pe data de 1 MAI, ora 18:00. În componența juriului au fost și doi 

poeți consacrați: doamna Irina Nechit și domnul Dumitru Crudu, care au asigurat înalta apreciere și 

evaluare a creațiilor  

Cu prilejul marcării a de ani de la fondarea ASEM pe data de 25 SEPTEMBRIE 2021, cele mai 

bune poezii vor fi publicate într-o carte de poezii dedicate aniversării! 

 

 

 

Consiliul studențesc al Facultății Relații Economice Internaționale. 

În cadrul Facultății Relații Economice Internaționale activează Consiliul Studențesc al 

Facultății cu următoarea  componență:  Bludaru  Daniela  (președinte),  Alexandra  Bătrîncea  

(secretar). Membri: Vlad Chistruga, Elvira Hîrbu, Dorina Bordian, Iulia Cazacu, Adelina Malear, 

Maria Cîrnaț, Lachin Jabrayil, Mădălina Bîrcă, Coica Iulia, Blanaru Adriana, Nemerenco 

Constanța, Prozorova Ecaterina. 
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Consiliul Studențesc al Facultății REI se ocupă de activitatea de mentorat pentru studenții de 

la anul I de studii,  organizarea  activităților  extracurriculare  a  studenților  facultății  REI,  

asistarea  decanului  în promovarea   facultății și anume a programului de studiu EMREI,   

organizarea   acțiunilor   caritabile,   reprezentarea   părerii   și   intereselor studenților în structurile 

de guvernare la nivel de facultate și universitate, etc. 

 

Consiliul studențesc al Facultății Finanțe 

Consiliul Studenţesc al Facultăţii ,,Finanţe” reprezintă o formă de organizare asociativă a 

studenţilor cu un rol important în democratizarea instituţiei de învăţământ universitar şi a relaţiilor 

profesor-student. Prin intermediul acestui organism, studenţii îşi pot alege reprezentanţii, pot 

formula puncte de vedere şi pot elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii studiilor 

universitare. 

Prin intermediul Consiliul Studenţesc al Facultăţii ,,Finanţe” –singura structură condusă şi 

organizată de studenţi, pentru studenţi , aceştia pot contribui la îmbunătăţirea societăţii din care 

fac parte, prin organizarea activităţilor extracurriculare: training-uri, dezbateri, concursuri, acţiuni 

caritabile etc. 

În cadrul Facultăţii ,,Finanţe” se constituie Consiliul Studenţesc format din liderii tuturor 

grupurilor academice, aleşi în mod democratic. Fiecare membru al Consiliul Studenţesc reprezintă 

nu doar interesele grupei din care provine, ci interesele tuturor studenţilor din cadrul facultăţii. 

Consiliul Studenţesc al Facultăţii ,,Finanţe” îşi desemnează un preşedinte, pentru a 

administra activitatea acestei structuri, dar şi pentru a participa la şedinţele Consiliului Facultăţii 

,,Finanţe”. 

Activitățile desfășurate de către Consiliul studențesc al facultății Finanțe pe parcursul anului 

2020-2021 sunt prezentate în Tabelul   22. 

 

Tabelul 22. Activități desfășurate de Consiliul studențesc al Facultății Finanțe 

N

r. 

Denumirea activităţii Descrierea succintă a activităţii Perioada 

desfăşurării 

Responsabil 

1. Prima ședință a 

Consiliului privind 

stabilirea structurii 

CSFF  

Au fost stabilite atribuţiile şi 

obiectivele CSFF pentru noul an 

studii. 

5 decembrie 

2020 

Echipa 

administrativă 

a CSFF 

2. Student Recycle Fest 

 

Studenții facultății Finanțe au 

participat la un training informativ 

privind reciclarea și aducerea la 

cunoștință studenților actualitatea și 

importanța subiectului abordat. 

 

15 noiembrie Senatul 

Studențesc al 

ASEM 

EcoVisio,  

Coca-Cola HBC 

 

3. Ziua Studentului Sărbătorirea Zilei Studentului prin 

organizarea unui Quest pentru 

studenții ASEM, o activitate 

interactivă, ce dezvoltă spiritul de 

echipă. 

17 noiembrie Senatul 

Studențesc al 

ASEM 

Echipa CSFF  

Red Bull, 
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Au participat 8 echipe, dintre care 2 

au ieșit învingătoare. Fiecare echipa 

a trecut prin 8 încercări! 

Horror Quest 

Moldova 

4. ASEM Debate Club Studenții facultății Finanțe participă 

la dezbateri în cadrul ASEM 

Debate Club 

17 noiembrie – Ziua Studenților, 

ziua în care studenții ASEM au 

spus DA dezbaterilor academice 

Comitetul Sindical al Studenților și 

Masteranzilor ASEM în parteneriat 

cu Asociația Națională a 

Dezbaterilor Academice au 

(re)lansat clubul de dezbateri 

academice în ASEM. 

17 noiembrie Comitetul 

Sindical al 

Studenților și 

Masteranzilor 

ASEM în 

parteneriat cu 

Asociația 

Națională a 

Dezbaterilor 

Academice 

5. Moș Crăciun există.  

Moș Crăciun ești tu 

Echipa de administrare a CSFF a 

participat la un eveniment caritabil 

în legătură cu sărbătorile de iarnă.  

15 ianuarie Echipa CSFF  

6. Fii Student ASEM 

pentru o zi 

În contextul evenimentului Fii 

Student ASEM pentru o zi, 

echipa CSFF a fost implicată în 

procesul organizatoric. Studenții au 

avut grijă de telefonarea 

participanților și monitorizarea 

acestora pe întreaga perioadă a 

proiectului. 

5-6 martie Echipa CSFF 

Senatul 

Studențesc al 

ASEM 

Comitetul 

Sindical al 

Studenților și 

Masteranzilor 

ASEM 

5.8. Activități extracurriculare 

Activitățile extracurriculare sunt  organizate în cadrul facultăților ASEM.  

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 

extracurriculare: 

 

29.09.2020 – Seminar informativ dedicat Zilei Mondiale a Turismului 
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Pe data de  29.09.2020, a avut loc SEMINARUL INFORMATIV, organizat de decanul FBAA 

Roman Livandovschi, împreună cu studenții specialității Servicii Hoteliere, Turism și Agrement 

(SHT 191), dedicat Zilei Mondiale a Turismului, sărbătorită anual pe 27 Septembrie, sub egida 

Organizației Mondiale a Turismului (OMT). Seminarul a urmat sloganul de anul acesta a OMT 

“Turism și dezvoltare rurală”. 

 
 

19.10.2020 – Lecție publică în cadrul cursului de Antreprenoriat 

În data de 19 octombrie 2020, în cadrul cursului de Antreprenoriat, a fost organizată o lecție publică 

cu participarea studenților programului de studii Business și Administrarea (anul II) și Marketing și 

Logistică (anul III). 

Dna Ina Macovei, director “Macovei Textil” SRL, și dna Natalia Bolohan, fondator şi 

director ”Pretzel”, în calitate de invitați, au împărtășit cu studenții experiențele sale antreprenoriale 

privind cumpărarea unei afaceri existente și, respectiv, cumpărarea unei franchise. În cadrul 

discuțiilor au fost abordate efectele crizei provocate de Coronavirus asupra afacerilor, fiind 

menționate și acțiunile întreprinse în contextul perioadei pe care o traversăm. 

Evenimentul a fost organizat de departamentul Management și Antreprenoriat, Facultatea 

BAA, în colaborare cu Asociația Națională a Tinerilor Manageri (ANTiM) 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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28.10.2020 – Lecție publică Leadershipul în perioada de criza  

Miercuri, 28 octombrie 2020, în cadrul cursului de Leadership, programul de master Managementul 

Proiectelor Europene, a fost organizată o lecție online cu participarea fondatorul companiei EduJoc - 

Hîncu Igor. 

Antreprenorul a descris cum pandemia a afectat activitatea afacerii și cum ei au reușit să se 

adapteze la noile condiții, de la producerea jucăriilor la confecționarea vizierelor. Hîncu Igor a 

menționat faptul, că compania s-a străduit, în această perioadă, să-și păstreze caracterul social al 

businessului, menționând dificultățile cu care s-au ciocnit, dar și oportunitățile apărute. 

Discuția a prezentat un interes sporit în rândul masteranzilor și a permis de a evidenția 

calitățile și competențele necesare unui leader în condiții de risc și incertitudine. 

Evenimentul a fost organizat de departamentul Management în colaborare cu Asociația 

Națională a Tinerilor Manageri (ANTiM) în cadrul proiectului Erasmus + ”ReSTART - Reinforce 

entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher 

education in Moldova”. 

 

 
 

14.11.2020 – Campania de sensibilizare și informare de ziua mondială a luptei împotriva 

diabetului  

Pe data de 14 noiembrie, studenții anului III, grupa TAP 181, specialitatea Tehnologia și 

Managementul Alimentației Publice, ghidaţi de profesorii departamentului Comerţ, Turism şi 

Alimentaţie Publică, au desfășurat în perioada 11-14 noiembrie o campanie de sensibilizare și 

informare a diferitor categorii de persoane, privind riscurile îmbolnăvirii, împărțind pliante 

angajaţilor din ASEM, locatarilor din căminele studențești ale instituţiei dar și locuitorilor din satele 

de baştină a unora din studenţii grupei, precum satul Cărpineni din raionul Hâncești şi Durleşti din 

mun. Chişinău. 
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09.12.2020 - Lecție publică Argumentarea în negociere 

În cadrul cooperării dintre Facultatea BAA și Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerii din Universitatea de Vest Timișoara, conf. univ. dr. Liudmila Stihi a susținut o lecție 

publică on-line cu genericul ”Argumentarea în negociere”.  

La activitate au participat 40 de studenții din cadrul programului de studii MRU, ciclul II, 

Masterat din Timișoara. În prelegerea sa dr. Stihi Liudmila s-a axat pe modul cum se construiesc 

argumentele si contraargumentele în negocieri, rolul nonverbalului în expunerea argumentelor etc. 

Masteranzii au manifestat interes vădit la acest subiect, menționând importanța argumentării în 

activitatea lor viitoare în calitate de specialiști în resurse umane. 

 

 
 

O întâlnire cu reprezentanții Consiliului Concurenței 

9 februarie 2021 în cadrul disciplinei ”Managementul corporativ” a fost organizată o întâlnire 

a studenților specialității Business și Administrare, an.III cu reprezentanții Consiliului Concurenței: 

Olesea LUNGU - Șef, Direcția Evidență și Raportare a Ajutorului de Stat și Diana RUSUHANU - 

Șef, Direcția Cercetare și Analitică. 

În cadrul sesiunii online au fost prezentate principalele domenii de activitate ale Consiliului 

Concurenței și anume: 1. Practici anticoncurențiale; 2.Concurență neloială;3. Concentrări 

economice; 4. Ajutor de stat. Pe lângă partea teoretică a prezentării, pentru fiecare din acțiunile 

examinate de către Consiliul Concurenței au fost prezentate unele cazuri care au avut un impact mai 
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mare asupra mediului concurențial și a economiei în ansamblu. La eveniment au participat cca 50 

persoane. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Marketing digital - organizarea unui eveniment online 

2 aprilie 2021, în cadrul  disciplinei "Managementul Riscurilor în 

Afaceri", fiind ghidați de dr. conf. univ. Irina Călugăreanu și lectorul 

univ. Aliona Gușuvati studenții au discutat cu invitații Valentina 

Gaidarji, Olesea Bugu și Ecaterina Cebotari  privind  planificarea, 

organizarea și implementarea unui eveniment online. 

 

 

Vizită de documentare la Cricova SA  

17 octombrie 2020 studenții gr. BA 182, 183, 184, fiind ghidați de lectorul univ. Aliona Gușuvati și 

conf univ. Irina Călugăreanu, au efectuat o vizită de studiu la compania CRICOVA SA. 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.  
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05.02.2021 - Masă rotundă cu genericul „Proprietatea intelectuală: caracteristicile 

cadrului legislativ și baza de date a AGEPI” 

Pe 5 februarie 2021, departamentul Management a organizat o masă rotundă online cu genericul 

„Proprietatea intelectuală: caracteristicile cadrului legislativ și baza de date a AGEPI”.  

Scopul evenimentului a fost familiarizarea în cadrul disciplinei „Managementul inovațiilor” 

a studenților anului III, programul de studii Business și Administrare din cadrul Academiei de Studii 

Economice din Moldova (ASEM), privind rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea inovațiilor și 

importanța asigurării unei protecții solide a drepturilor de proprietate intelectuală. 

În cadrul evenimentului Andrei Moisei, consultant principal, Secția comunicare și instruire, 

Direcția comunicare și relații internaționale AGEPI a prezentat comunicarea „Proprietatea 

intelectuală – între pasiune și profit”, în care au fost aduse la cunoștința studenților aspecte practice 

ce țin de scopul protecției obiectelor de proprietate intelectuală, principiile și procedurile de obținere 

a acestei protecții, precum și modalitățile de gestionare și asigurare a drepturilor de proprietate 

intelectuală, în special punându-se accentele pe efectele negative ale contrafacerii și pirateriei.  

Evenimentul online s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri. 

 
 

17.02.2021 - Seminarul tematic „Studierea patrimoniului cultural național” 

În data de 17.02.2021, studenții facultății Business și Administrarea Afacerilor, specialitatea 

Servicii Hoteliere, Turism și Agrement, au făcut o vizită de studiu la Muzeul Național de Istorie a 

Moldovei.  

Studenții s-au familiarizat cu exponatele din cadrul expoziției tematice “Comorile trecutului 

(vestigii din aur și argint, mileniul V a. Chr. – sec. XVIII)”.  Această expoziție reunește cele mai 

relevante obiecte realizate din aur și argint, provenite de pe teritoriul Republicii Moldova și păstrate 

în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Moldovei. 
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18.02.2021 - Seminarul Practico-Științific „Experiențe de activitate în companii mixte și 

cu capital străin: studii de caz”  

În data de 18.02.2021, a avut loc Seminarul Practico-Științific "Experiențe de activitate în 

companii mixte și cu capital străin: studii de caz", organizat de departamentele “Marketing și 

Logistică” și “Business internațional”.  

La eveniment au participat peste 80 de participanți si speakeri de onoare care au absolvit 

ASEM - universitate de înalte studii economice. 

 
 

25.02.2021 - Masă rotundă cu genericul „Impactul pandemiei COVID-19 asupra 

activității unităţilor de alimentaţie publică din Moldova: realități, așteptări, acțiuni” 

În data de 25 februarie 2021, colaboratorii departamentul Comerț, Turism și Alimentație 

Publică au organizat o MASĂ ROTUNDĂ online unde au fost puse în discuție următoarele 

subiecte: 

1. Impactul pandemiei COVID-19 asupra activității unităţilor de alimentaţie publică din 

Moldova: realități, așteptări, acțiuni; 

2. Cerinţele actuale ale întreprinderilor de alimentaţie cu referire la calificarea angajaţilor. 

Scopul activității a fost de a informa studenții de la programul de studii Tehnologia și 

Managementul Alimentației Publice din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova 

(ASEM), privind cerințele pieței cu referire la calificarea angajaților, precum și impactul pandemiei 

Covid-19 asupra sectorului HoReCa. La eveniment au participat manageri ai unităților de 

alimentație publică, foști absolvenți ai ASEM, specialitatea Tehnologia și Managementul 

Alimentației Publice: 

 Diana PETRUŞAN, "SRL.DemnGrup", proprietară 

 Grigore RADULOV, manager reţeaua de restaurante „Trattoria della nonnaˮ 
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 Ilie CACIUC, administrator CHR President 

În cadrul evenimentului au fost discutate principalele probleme cu care se confruntă unitățile 

economice din sectorul HoReCa, precum și cerințele cu privire la angajare în câmpul muncii. S-a 

pus accent pe acțiunile care trebuie să fie întreprinse reieșind din trendurile în food & beverages în 

perioada post-pandemie prognozate de experții internaționali din domeniu. 

Studenții au fost interesați de subiectele discutate, au pus mai multe întrebări. La eveniment au 

participat cca 50 persoane. Evenimentul online s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri. 

 

 
 

16.03.2021 - Masă rotundă cu genericul „Protecția consumatorilor în condițiile de 

pandemie COVID-19 și impactul ei asupra activității unităţilor de comerț din Moldova: 

realități, așteptări, acțiuni.” 

În data de 16 martie 2021, angajații departamentului Comerț, Turism și Alimentație Publică au 

organizat o masă rotundă online unde a fost pus în discuție următorul subiect: Protecția 

consumatorilor în condițiile de pandemie COVID-19 și impactul ei asupra activității unităţilor de 

comerț din Moldova: realități, așteptări, acțiuni. 

Scopul activității a fost de a informa studenții de la programele de studii Merceologie și 

Comerț și Tehnologia și Managementul Alimentației Publice din cadrul Academiei de Studii 

Economice din Moldova (ASEM), privind rolul APCSP privind supravegherea pieței și a 
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restricțiilor în domeniul comerțului cu produse din plastic; cerințe pentru comercializarea fructelor 

în rețelele internaționale din perspectiva respectării conținutului maxim de reziduuri de pesticide 

(CMR); rețeaua de magazine “Linella” în fața provocărilor generate de pandemie; consumatorul și 

siguranța alimentelor, precum și impactul pandemiei Covid-19 asupra sectorului comercial din 

Moldova. La eveniment au participat reprezentanți ai mediului de afaceri: 

• Sergiu Sîrghi, Șef Direcție Unități de Comerț, Alimentație Publică și Protecția 

Consumatorilor (ANSA) 

• Nicolai Olarașu, Șef Direcție Relații cu Consumatorii și Mediul de Afaceri, APCSP 

• Valentin Țurcan, Președinte CC ”CAMELIA„ S.A. 

• Victor Nacu, Președinte ASECOOP Peresecina 

• Olesea Cernavca, Brand Manager Marketing - Moldova Agroindbank, absolvent ASEM 

Evenimentul online s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri. 

 

 
22.03-01.04.2021 – Prelegeri online în comun cu profesori din universitățile europene  
Pe parcursul lunii martie 2021, în cadrul lecțiilor realizate la Ciclul II Master de profesorii 

Departamentului de Management și Antreprenoriat , au fost organizate sesiuni de prelegeri online în 

comun cu profesori din universitățile europene, precum Universitatea Politehnica din București 

(UPB, Romania), Universitatea din Ruse "Angel Kanchev" (URAK, Bulgaria) și Universitatea 

Tehnică din Kosice (TUKE, Slovacia) . 

Masteranzii de la programele Administrarea Afacerilor și Managementul Proiectelor Europene 

au avut ocazia să participe la 12 lecții, pe diverse subiecte. 

În perioada 22.03 - 01.04.2021 au fost organizate următoarele prelegeri: 

22.03.2021 - sen. assist. Prof. PhD Bozhana STOYCHEVA, URAK - Career development 
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23.03.2021 -- sen. assist. Prof. PhD Bozhana STOYCHEVA, URAK -Managing stress 

25.03.2021 - lect. Ph.D. Beatrice LEUSTEAN, UPB - Sustaining career choices according to 

personality traits; 

25.03.2021 - prof. Dr. Eng. Gheorghe MILITARU - Leadership 

26.03.2021 - lect. Ph.D. Beatrice LEUSTEAN, UPB - Efficient communication techniques 

26.03.2021- prof. Dr. Eng. Radu D. STANCIU - Group vs. Team Behaviour 

29.03.2021 - sen. assist. Prof. PhD Bozhana STOYCHEVA, URAK -Time management 

01.04.2021 - sen. assist. Prof. PhD Bozhana STOYCHEVA, URAK - Different team roles and 

Persuasion techniques 

Activitățile au fost realizate în cadrul proiectului Erasmus+ ”Reinforce entrepreneurial and 

digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in 

MOLDOVA (ReSTART)”. 

 

 
 

25.03.2021 - Seminarul Practico-Științific „Marketingul în era digitală: tendințe, 

probleme, oportunități”.  

La eveniment au lua parte circa 80 de participanți, drept speakeri fiind invitați specialiști 

notorii în domeniu, majoritatea absolvenți ASEM. 
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07.04.2021 - Masă rotundă cu genericul „Particularitățile formării moderne a studenților 

din învățământul superior: practici ucrainene și experiență străină” 

07 aprilie 2021, reprezentanții departamentului Management și Antreprenoriat, împreună cu colegii 

din universitățile din Polonia, Cehia și Ucraina, au participat la o masă rotundă online cu genericul 

„Particularitățile formării moderne a studenților din învățământul superior: practici ucrainene și 

experiență străină” organizată de MSU - Universitatea de Stat Mariupol (Ucraina). Moderatorul 

evenimentului a fost primul prorector al MSU, profesorul Olena Bulatova.  

Angela Solcan, șef al departamentului de Management și Antreprenoriat al ASEM, Irina Doroga, 

conf. univ., dr., prodecan Facultatea BAA, expert în asigurarea calității ANACEC și Ion Negru 

conf. univ., dr., prodecan Facultatea BAA, și-au împărtășit experiența cu privire la 

autorizare/acreditarea programelor de studii în Republica Moldova. 

 
 

 

21.11.2020 – Campania de Înverzire a teritoriului (grupa BA 183) 
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CONCURSUL INTER-UNIVERSITAR AL PLANURILOR DE AFACERI, IN 

CADRUL PROIECTULUI RESTART, 10-11 decembrie 2020 (ediția a 3-a) 

 

Modernizarea educației antreprenoriale este posibilă doar prin depunerea unor eforturi 

considerabile în vederea dezvoltării la studenți a abilităților de a gândi și a acționa într-o manieră 

antreprenorială. Anume din aceste considerente, în cadrul proiectului ReSTART a fost organizat un 

concurs al planurilor de afaceri, ediția a treia.  

Competiția a avut loc pe data de 10-11 decembrie 2020, în regim online, fiind organizată de 

ASEM. La eveniment au participat masteranzi din cinci universități din Republica Moldova: ASEM, 

USM, UASM, USARB și USCH. Studenții au reușit să dovedească în mod convingător că posedă 

spiritul de inițiativă, gândirea critică, precum și abilitățile de prezentare a ideilor în limba engleză. 

Concursul a fost jurizat de o echipă internațională, compusă din profesori din Romania, 

Slovacia și Bulgaria. Toți participanții au demonstrat cunoștințe temeinice în domeniul planificării 

afacerilor, iar Alexandra Tcacenco (SAUM) a reușit să obțină victorie în acest concurs. 

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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ÎNTRUNIREA ONLINE A CERCULUI ŞTIINȚIFIC STUDENȚESC "ACADEMIA 

START-UP" 

 

În data de 02.02.21 s-a desfășurat întrunirea online a Cercului ştiințific studențesc "Academia 

START-UP", organizată de colaboratorii departamentului "Management". Mulțumim dnei Ecaterina 

Ocunscaia, CEO "GRC.ua" pentru webinarul interesant şi util cu tema "Managementul inovațional 

prin prisma culturii organizaționale", precum şi studenților facultății Business şi Administrarea 

Afacerilor pentru interesul sporit acordat problemelor legate de management, inovații şi cultura 

organizațională. La eveniment au participat cca 50 de persoane. 
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CONCURSULUI INTERUNIVERSITAR DE PLANURI DE AFACERI 

 

Departamentul Management și Antreprenoriat, din cadrul Facultății Business și Administrarea 

Afacerilor, a organizat o nouă ediție a Concursului interuniversitar de planuri de afaceri. 

Evenimentul s-a desfășurat online pe 1-2 aprilie 2021, în cadrul proiectului ReSTART (nr. 585353-

EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) a Programului Erasmus+ Capacity Building in Higher 

Education. 

La concurs au participat masteranzi din cinci universități din Republica Moldova: ASEM, USM, 

UASM, USARB și USCH. Jurizarea a fost efectuată de o echipă internațională, compusă din 

partenerii proiectului - profesori și specialiști din România (AUF, UPB), Slovacia (TUKE) și 

Bulgaria (URAK). 

 
 

 

CONCURSUL DE POEZII “PE ARIPI LIRICE” 

În memoria regretatului poet Nicolae Dabija ce a contribuit într-un mod inegalabil la 

dezvoltarea culturii atât în Republica Moldova, cât și peste Prut, Senatul Studenţesc al ASEM în 

colaborare cu Comitetul Sindical al Studenților și Masteranzilor ASEM a organizat concursul de 

poezii "PE ARIPI LIRICE"  
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Concursul își are începutul pe o dată simbolică și anume pe MARTIE, Ziua Internațională 

a Poeziei, și s-a desfășurat până pe data de 1 MAI, ora 18:00. În componența juriului au fost și doi 

poeți consacrați: doamna Irina Nechit și domnul Dumitru Crudu, care au asigurat înalta apreciere și 

evaluare a creațiilor  

Cu prilejul marcării a 30 de ani de la fondarea ASEM pe data de 25 SEPTEMBRIE 2021, cele 

mai bune poezii vor fi publicate într-o carte de poezii dedicate aniversării! 

 

 

PoartăMascaCorect 

Campanie de sensibilizare în rândul studenților pe pagina Facebook Poartă masca corect.  

 

CAMPANIA DE PROMOVARE ”ASEM VINE ÎN LICEUL TĂU” 

 

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

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

organizate de  Centrul de Marketing, Parteneriate şi Carieră al ASEM, care au avut loc pe diferite 

platforme sociale on-line (zoom, google meet, viber etc.) în perioada februarie – mai 2021. 

În cadrul întâlnirilor on-line, elevilor din clasa a 12-a, le-a fost prezentată oferta educațională 

a ASEM. Astfel au fost vizitate on-line mai multe licee din țară. 

La realizarea proiectului au contribuit:  

- Dorogaia Irina, conf. univ., departamentul Management și Antreprenoriat;  

- Gaugaș Tatiana, lect. univ., departamentul Marketing și logistică; 

- Gușuvati Aliona, lect. univ., departamentul Management și Antreprenoriat; 

- Portarescu Serghei, conf. univ., departamentul Management și Antreprenoriat;  

- Șavga Ghenadie, conf. univ., departamentul Management și Antreprenoriat;  

- Țîmbaliuc Natalia, lect. univ., departamentul Management și Antreprenoriat;  

- Stihi Ludmila, conf. univ., departamentul Management și Antreprenoriat;  

- Șendrea Mariana, conf. univ., departamentul Management și Antreprenoriat; 

- 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. 

Cadrele didactice au participat activ la acțiunea de promovare a ASEM-ului, organizată 

online prin diseminarea ofertei educaționale a ASEM.  

https://www.facebook.com/hashtag/poarta%CC%86mascacorect?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUZtzQA6WH-lqRHxj8T86LzIOv4ex4uYOSRyN3m7Gtb_3WsILlzOurxcKEn7sMYsn0gb74rfYrZ868bhggmw2WI8sZNLiAePiGjsVZkHElTWA4cvTl9OJbxIZs6ZCSkh5Ez6sjpFWt3nqYrvD7ixyjd&__tn__=*NK-R
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De asemenea, în campania de promovare ”ASEM vine în liceul tău” au fost implicați și 

studenții facultății:  

- Toma Tiberius, BA 191 

- Badan Cătălina, BA 193 

- Brăileanu Mădălina-Mirela, BA 195 

- Găină Daniela, BA 184 

- Frunza Gabriel,TAP 181 

- Secara Ana, SHT 181 

- Secara Ionela,SHT 181 

- Praporșcic Alina, SHT 181 

- Stepan Sergiu, MKL 182 

- Culicovschi Mihaela, MKL 191 

- Melinte Ana, MKL 181. 

STUDENȚI IMPLICAȚI ÎN ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT 

Studenții facultății se implică activ în activități le de voluntariat, fiind membri ai diverselor 

organizații neguvernamentale: 

HÎRBU Ana, gr. BA 184, Young European Ambassador; 

CONOP Vladislva, gr. BA 185, promovarea învățământului 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; 

CAMINSCHI Olga, gr. BA 185, voluntar de evenimente AGEPI. 

 

 

APRECIEREA MERITELOR STUDENŢILOR 

 

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 2020” etc. 

BURSE DE MERIT 

BURSA REPUBLICII  

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 2020-2021, printre studenții ASEM care au primit 

Bursa Republicii se regăsește și un student al FBAA: 

BRĂILEANU Mădălina-Mirela - gr. BA 184. 

Consiliul facultății Business şi Administrarea Afacerilor la ședința din 23 iunie 2021 

(procesului-verbal nr. 8) a înaintat Senatului ASEM candidatura studentei Facultății BAA, gr. BA 

192  – Brăileanu Mădălina-Mirela pentru acordarea BURSEI REPUBLICII. 



91 

 

Brăileanu Mădălina-Mirela a fost înmatriculată la ASEM la specialitatea “Business și 

Administrare”, gr. BA 192 în anul 2019. Pe parcursul a 2 ani de studii studenta Brăileanu Mădălina-

Mirela a dat dovadă de cunoştinţe profunde, care a obținut în anul precedent de studii o medie 

anuală a notelor de 9,68. 

Studenta Brăileanu Mădălina-Mirela 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 câteva conferințe, seminare simpozioane, concursuri: Simpozionului 

Știinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători”, Ediția a XIX-a, ASEM, aprilie 2021; Concursul 

economic inter-universitar ”Azi Student, Mâine Antreprenor „Ediția a 11-a, ASEM, noiembrie 

2019, webinarul „Descriere personală în CV. Formula secretă a unui interviu de succes”cu Ilie 

Dercaci, octombrie 2020; evenimentul „Digitalizarea -o provocare pentru contabilitate"/ decembrie 

20207.  

Brăileanu Mădălina-Mirela a participat cu o publicație la ediția din 2021 a Simpozionul 

Științific Internațional al Tinerilor Cercetători din ASEM. 

 

CONCURS ”CEL MAI BUN STUDENT ASEM – 2020” 

ASEM anual desemnează câștigătorii concursului ”Cel mai bun student al ASEM”. În cadrul 

ediției a XVII-a pentru titlu, pentru titlu, în top 10 au concurat studenți de la toate facultățile ASEM, 

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 I s-a bucurat studenta FBAA: HÎRBU ANA, grupa BA 184. 

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 2021, care 

sunt înscriși în CARTEA DE ONOARE a ASEM sunt: 

Hîrbu Ana, BA 184;  

Conop Vladislava, BA 185;  

Țîmpău Mihaela, TAP 171. 

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 23. Lista studenților desemnați pentru Diploma de excelență ASEM – 2021  



92 

 

Specialitatea Numele prenumele Grupa 

Media 

generală de 

licență 

Business și Administrare HÎRBU Ana BA 184 9,97 

Marketing și logistică CEALA Arina MKL 183 9,85 

Servicii Hoteliere, Turism și 

Agrement 
GRUMEZA Lavinia SHT 181 9,74 

Tehnologia și Managementul 

Alimentației Publice 
ȚÎMPĂU Mihaela TAP 171 9,66 

Comerț și Merceologie BULGAC Oxana MERC 171 FR 8,09 

 

 

Facultatea Tehnologia informației și Statistică Economică  

 

GIS Day în ASEM. La nivel global 18 noiembrie este 

sărbătorită ca Ziua Sistemelor Informaționale  Georgafice (GIS 

Day). GIS este o tehnologie modernă adoptată de către ASEM în 

proces educațional ca disciplina separată.  

Ziua GIS este o mișcare la nivel global dedicată colectării, 

analizării, vizualizării datelor geografice, care facilitează luarea 

celor mai optimale decizii. În 2020 cu ocazia GIS Day, in cadrul 

facultății „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică, 

ASEM s-au desfășurat 2 evenimente interactive GIS cu genericul 

“ASEM GIS Day 2020- contributing geodata to educational 

community”.  

Studenții facultătii ghidați de D-na Elena Hristev profesoara de cursuri specilaizate in 

Sisteme Geoinformaționale au lansat un proiect “GIS Community pentru ASEM” scopul căruia este 

de a colecta datele GIS utilizând aplicațiile mobile ArcGIS. Scopul final este crearea modelului 

geospațial si Web Harta GIS pentru campusul ASEM.  
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De asemenea studenții anului 3 au prezentat un sir de Web GIS Aplicații pentru domeniul 

vitivinicol – proiecte făcute in cadrul disciplinelor GIS în ASEM. Participanții 

au discutat despre avantajele GIS-ului și noile oportunități  de performanța în 

educație pentru ASEM.  

Trimetrica SRL - reprezentanța oficiala Esri Inc. în Moldova și un 

partener strategic ASEM a marcat acest eveniment cu o donație de materiale 

didactice Esri Press.  

 

22-26 martie 2021 în cadrul proiectului de 

educație financiara organizat de Expert-Grup în parteneriat 

cu Banca Națională a Moldovei „Dă sens banilor”, în 

Săptămâna Internațională a Educației Financiare (Global 

Money Week), Teodora Dulghieru, studenta TI201 și Ioan 

Negoiță, au avut comunicare, în care s-a explicat  ce 

reprezintă și cum funcționează sistemul financiar, ce este 

inflația, la ce trebuie să atragem atenția atunci când dorim 

să accesăm produse financiare, avantajele plăților fără numerar și alte elemente de educație 

financiară necesare zilelor noastre.  

 

12-13 martie 2021 in regim on 

line s-a desfășurat a zecea ediție a 

teleconferinței Internaționale pentru 

tinerii cercetători "Creation of the 

Society of Consciousness". Conferința 
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a început cu un cuvânt de salut a organizatorilor evenimentului dl profesor, dr. hab. Todoroi D. , dna 

conf. univ., dr. Capațina V. și , dl conf. univ., dr. Zgureanu. La eveniment au participat reprezentanți 

din mai multe țări: România, Spania, Grecia, Franța, SUA, etc. Comunicările participanților au 

generat discuții de importanța actuală. In total au fost prezentate in jur de 50 comunicări, atât de 

către studenții facultății TISE, cât și de la alte facultăți. Comunicările au fost prezentate in 5 secții: 

1. Psychology and Impact of Professional Transition Ecosystems.   

2.  Continuity of the intellectual and emotional activities of older people. 

3. Sustainability of intergenerational friendly environments. 

4.  Professional environments and communities of employees, associates and affiliates. 

5. Economic digital solutions in the context of continuous sustainable learning 

Comunicările studenților au fost publicate în culegerea „Society consciousness computer”, 

vol.7 may 2021, Volumul a fost publicat cu susținerea financiara a Acțiunii Sheldon COST 

CA16226 - Îmbunătățirea spațiului de locuit interior: Habitat inteligent pentru vârstnici, susținută de 

COST (Cooperare europeană în știință și tehnologie) 

 

16-17 aprilie 2021. La Simpozionul Internațional al 

Tinerilor Cercetători, Ediția a XIX-a comunicările 

studenților, ce reprezintă specialitățile facultății au fost 

comunicări în cadrul a trei secții: „Suport informatic și 

metode cantitative în economie”, „Suport informatic și 

metode cantitative în economie” și „Contribuția TIC în 

dezvoltarea economiei digitale” , la care au fost prezentate 

peste 30 de comunicări.   

 

11 mai 2021 în cadrul 

facultății a fost organizata o întâlnire 

on-line cu reprezentanții companiei 

„Code for Moldova” care este o 

asociație obștească apolitică, 

neguvernamentală și non-profit. Prima 

Asociație Civic-Tech din Moldova, 

care vine să soluționeze probleme 

societății prin soft-uri și platforme. 

Reprezentanții companiei, Mihaela 

Tataru și Nicolaie Leontiev  au vorbit 

despre companie si proiectele deja lansate, care vin in ajutor societății civile din Republica 

Moldova:- 

- Platforma care conectează persoanele care au nevoie de ajutor cu cele care doresc să ajute.  

- Portal informativ cu privire la situația creată de COVID-19 în Moldova. 

- Platforma care sprijină societatea civilă și implementarea proiectelor civice prin colectarea 

de materiale, bani și timp. 
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La moment compania planifică  sa proiecteze o platforma, scopul căreia este ghidarea in cariera. 

Studenții au fost invitați să se implice in acțiunea de voluntariat, in care vor putea să-și aprofundeze 

cunoștințele în domeniul IT, să cunoască alte persoane pasionate de IT și nu în ultimul rând să 

obțină un certificat de voluntar.  

Proiectul „ASEM vine în liceul tău”, 

Inițial în proiectul „ASEM vine în liceul tău” din cadrul facultății si-au manifestat dorința de 

a participa mai mulți studenți, au reușit să meargă in liceele din republică patru studenți: 

Tabelul 24. Studenții implicați în proiectul „ASEM vine în liceul tău” 

Nume Prenume Grupa academică Numărul de 

licee vizitate 

Burlac Ioana INFA181 5 

Baltean Alina TI191 1 

Toporovschi Cristina TI191 1 

Vieru Marinela  CIB201 5 

  

Studenți implicați în activități de voluntariat 

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 studenților 

În scopul dezvoltării activismului studențesc, aprecierii meritelor absolvenților în activitatea 

extraacademică și promovarea imagini pozitive a Facultății Tehnologii Informaționale și Statistică 

Economică  în ASEM și în exterior, la ședința Consiliului Facultății din 23 iunie 2021 (Proces verbal 

nr. 6) s-a decis să se decerneze DIPLOME de MERIT absolventei, Promoția 2021: 

Cozaru Dana-Maria, INFa-181, specialitatea Informatică Aplicată care în decursul perioadei 

universitare, ciclul I licență, a reușit să participe la diferite trainig-uri de formare profesională: 

Certificat de participare în domeniul Front End Web Development, Codifun, Chișinău (Republica 

Moldova); - Certificate de participare Network Security, Erasmus+, ASEM, Chișinău (Republica 

Moldova); - Certificate de participare Introduction in Cyber Security, Cisco(România); - Certificate 

de participare gis Basics, Trimetrica, ASEM, Chișinău (Republica Moldova); - Stagiu de practică în 

domeniul GIS, Trimetrica, ASEM, Chișinău (Republica Moldova); - Certificat de participare SQL 

Fundamentals, SoloLearn; - Certificat de participare Cyber Hygiene, CRDF Global, ASEM, Chișinău 

(Republica Moldova); - Participare în cadrul cursului de QA, Endava, Chișinău (Republica 

Moldova); - Participant bootcamp, DevelopmentAid, Chișinău (Republica Moldova); - Voluntar 

admitere ASEM 2019-2020, ASEM, Chișinău (Republica Moldova). 

DIPLOMA DE EXCELENȚĂ ASEM este acordată absolvenților care dețin cea mai înaltă 

medie generală de licență la specialitate. 
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1. Cozaru Dana-Maria, INFa-181, specialitatea Informatică Aplicată cu media 9,31, fiind 

prima din lista celor 12 de studenți ai specialității. 

2. Barbarii Vladislav, TI-171, specialitatea Tehnologii Informaționale cu media 8,76, fiind 

primul din lista celor 19 studenți ai specialității. 

3. Țurcan Danian, CIB-171, specialitatea Cibernetică și Informatică Economică cu media 

8,12, fiind primul din lista celor 13 studenți ai specialității. 

Studenții Caraman Cătălina (INFA191) și Fântână Iulian (TI181) au participat la concursul 

„Cel mai bun student ASEM” la care au fost menționați cu diplome de participare și cadouri. 

 

Facultatea ECONOMIE GENERALĂ ȘI DREPT 

La acest capitol se înscrie activitatea fructuoasă a membrilor departamentului „Teorie și 

Politici Economice” pe parcursul întregului an de studii în vederea implicării studenţilor în 

activitatea de cercetare ştiinţifică, trezindu-le interesul faţă de ştiinţa economică. În acest context, 

profesorii antrenează studenţii pentru căutarea informaţiei economice necesare, demonstrându-le 

metode şi tehnici de selectare a informaţiei şi, de asemenea, cultivându-le abilităţi oratorice necesare 

pentru prezentări în faţa unui auditoriu.  

Acest lucru se realizează prin intermediul Cercurilor ştiinţifice studenţeşti, organizate de 

către profesori şi studenţi și participarea studenților la Conferințele tinerilor cercetători. Conform 

Programului de activitate a cercurilor ştiinţifice studenţeşti în cadrul ASEM, pe parcursul anului 

2020-2021, studenţii de la toate specialităţile au fost atraşi în activitatea a 3 cercuri ştiinţifice 

studenţeşti la departamentul TPE, cu un număr total de 36 participanţi, fiind organizate 8 şedinţe. 

Activitatea Cercului ştiinţific studențesc „Sub littera legis” al Departamentului Drept 

(conducător: A. Codreanu) a numărat câteva ședințe: 

 octombrie 2020 – promovarea Concursului ”Cel mai bun student al ASEM”; 

 februarie 2021 – defășurarea panelului de discuții, cu genericul ”Egalitatea de gen. 

Solidaritate și stereotipuri”. Au fost abordate mai multe subiecte precum: istoricul egalității de gen, 

stereotipuri, publicitate sexistă, masculinitate toxică și putere, violența și tipurile acesteia, cauzele și 

consecințele, cercul închis al violenței; 

 februarie - martie 2021 – motivarea studenților de a se implica în proiectul ”ASEM vine 

în liceul tău”, ediția 2021 și proiectului ”Fii student ASEM pentru o zi”; 

 martie 2021 – motivarea studenților de a realiza cercetări științifice și de a participa la 

Simpozionul Științific Internațional al Tinerilor Cercetători ediția 2021; 

 aprilie 2021 – promovarea programului de stagiere Coke online, ediția a II-a 

(https://ase.md/?s=Coca+Cola&ref=course&post_type=lp_course); 

 mai 2021 – promovarea flashmob-ului ”NOI SUNTEM ASEM” (parte a campaniei de 

admitere la studii). 

Alte activități extracurriculare al departamentului „Drept”: 

1. Conferință Științifică Studențească ”Drepturile omului în contextul provocărilor 

contemporane”, Chișinău, 10 decembrie 2020. Invitat special: M. Cotorobai, avocat al poporului 

(https://ase.md/conferinta-stiintifica-drepturile-omului-in-contextul-provocarilor-contemporane-2/)  

(Responsabil: V. Zaporojan, A. Tighineanu). 

https://ase.md/?s=Coca+Cola&ref=course&post_type=lp_course
https://ase.md/conferinta-stiintifica-drepturile-omului-in-contextul-provocarilor-contemporane-2/
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2. Conferință Științifică Studențească ”Drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor 

Uniunii Europene”, Chișinău, 11 decembrie 2020. Invitat special: N. Zamfir, expert în drept 

instituțional al UE 

(Responsabil: V. Cojocaru). 

3. Atelier științifico-practic ”Particularitățile actuale ale cadrului juridic fiscal internațional”, 

Chișinău, 18 decembrie 2020. Invitat special: Ianoș Chiper, administrator “Eximservice Broker” 

SRL (https://ase.md/atelier-stiintifico-practic-particularitatile-actuale-ale-cadrului-juridic-fiscal-

international/) 

(Responsabil: A. Armeanic). 

 
 

 

4. Proiect ”Fii student ASEM pentru o zi”, 5-6 martie, ediția 2021 (https://ase.md/proiectul-

fii-student-asem-pentru-o-zi/) 

(Responsabil din partea Departamentului: A. Codreanu). 

 

https://ase.md/atelier-stiintifico-practic-particularitatile-actuale-ale-cadrului-juridic-fiscal-international/
https://ase.md/atelier-stiintifico-practic-particularitatile-actuale-ale-cadrului-juridic-fiscal-international/
https://ase.md/proiectul-fii-student-asem-pentru-o-zi/
https://ase.md/proiectul-fii-student-asem-pentru-o-zi/
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5. Masa Rotundă „Impactul jurisprudenței CtEDO asupra activității instanțelor judecătorești 

din Republica Moldova”, 9 aprilie 2021 (https://ase.md/masa-rotunda-impactul-jurisprudentei-

ctedo-asupra-activitatii-instantelor-judecatoresti-din-republica-moldova-2/) 

      (Responsabil: V. Zaporojan, A. Bâcu). 

 

 
 

 
6. Masă rotundă ”Probleme actuale ale criminologiei moderne”, 21 aprilie 2021. 

Participanți, studenții anului II, specialitatea Drept, gr. D-191, D-192 (https://ase.md/masa-rotunda-

problemele-actuale-ale-criminologiei-moderne/)  

(Responsabil: A. Tighineanu). 

 
 

7. Program de stagiere “Step In GDPR, AML and Compliance” organizat de către 

Mobiasbanca – OTP Group în parteneriat cu European Business Association Moldova, ASEM și 

USM (https://ase.md/studentii-asem-beneficiari-ai-bursei-de-merit-in-cadrul-programului-step-in-

gdpr-aml-and-compliance/) 

https://ase.md/masa-rotunda-impactul-jurisprudentei-ctedo-asupra-activitatii-instantelor-judecatoresti-din-republica-moldova-2/
https://ase.md/masa-rotunda-impactul-jurisprudentei-ctedo-asupra-activitatii-instantelor-judecatoresti-din-republica-moldova-2/
https://ase.md/masa-rotunda-problemele-actuale-ale-criminologiei-moderne/
https://ase.md/masa-rotunda-problemele-actuale-ale-criminologiei-moderne/
https://ase.md/studentii-asem-beneficiari-ai-bursei-de-merit-in-cadrul-programului-step-in-gdpr-aml-and-compliance/
https://ase.md/studentii-asem-beneficiari-ai-bursei-de-merit-in-cadrul-programului-step-in-gdpr-aml-and-compliance/
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(Responsabil din partea Departamentului: M. Grâu-Panțureac). 

 
În contextul propagării științei în rândul tinerilor cercetători (studenții) putem menționa: 

activizarea cercurilor științifice studențești pe domenii de activitate în cadrul departamentului 

„Resurse umane Afaceri publice și comunicare”. Astfel, pe parcursul anului 2020-2021 în cadrul 

departamentului au activat trei cercuri studențești conduse de către conf. univ. Cezara Abramihin, 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 25.  Activitatea cercurilor studențești „Psihologie managerială” și „Logos” din 

cadrul departamentului „Resurse umane, Afaceri publice și Comunicare” 

N. 
Data 

ședinței 

Denumirea 

ședinței 

Comunicări şi teme de  

discuții 

Numărul 

de 

participanți 

Grupele 

academice 

Psihologie managerială 

1. 29.10.2020 

Psihologie 

organizațională 

şi socială  

Personalitatea umană: 

tratări și viziuni 
27 

MKL-191, 

BA-191, 

SHT-191, 

MRU-191 

 26.11.20 Psihologia aplicativă 21 

MKL-191, 

BA-191, 

SHT-191, 

MRU-191 

 08.12.2020 
Comunicare și conflict: 

aspecte psihologice 
23 

MKL-191, 

BA-191, 

SHT-191, 

MRU-191 

Logos 

 22.10.2020 
„Probleme eticii 

în afaceri 

Inesa OSEDLOV 

Raportul: Aspecte morale ale 
20 

an. II, gr. 

CON-191 
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publicității 

 11.11.2020 
Politica și 

economia 

Gabriela RUSU 

Raportul:Banii și puterea 
20 

an. II, gr. 

CON-191 

 2.12.2020 

Problema 

omului în 

filosofia 

socială și 

economică 

Nicoleta MOSCALIUC 

Raportul: Aspecte morale ale 

spionajului economic 

20 
an. II, gr. 

CON-191 

 

 

Facultatea CONTABILITATE 

Studenţii facultăţii „Contabilitate” au participat activ la activităţi organizate de administraţia 

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

culturale și organizatorice. Astfel, mai jos, menţionăm 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.  

 Activități din cadrul Senatului Studențesc ASEM 

 Maria Savciuc, grupa academică CON-202, secretar SSA (prezentă la aproape toate activitățile 

organizației), Codrean Violeta – membru, Daniel Revenco, grupa academică CON-202, 

responsabil montaj videoclipuri (implicat exclusiv în proiectul ASEM TV, nu și în activitatea 

organizației studențești) 

- Codrean Violeta Con 201 - scrierea postărilor dedicate sărbătorilor naționale și 

internaționale pe pagina de facebook a SSA în decursul perioadei 01.10.2020 – 

31.10.2020; 

- Codrean Violeta, Con 201, participarea activă întru scrierea scenariului și filmarea 

mesajului de felicitare cu ocazia Zilei Profesorului în cadrul Studioului TV al ASEM, 05 

octombrie 2020; 

- Codrean Violeta, Con 201, crearea și difuzarea videoclipului cu ocazia Zilei Internaționale a 

Fetelor, 11 octombrie 2020; 

- Codrean Violeta, Con 201, participarea la organizarea evenimentului „Student Recycle 

Fest” dedicat Zilei Mondiale a Reciclării, cu atragerea partenerilor și oferirea certificatelor, 

16 noiembrie 2020; 

- Codrean Violeta, Con 201, participare la Concursul Artistic „Reciclăm, deci Câștigăm”, 16 

noiembrie 2020 plus colegi de facultate participanți: Daniel Revenco (poster + diplomă) 

- Codrean Violeta, Con 201, scrierea poeziei dedicate Zilei Studentului, 17 noiembrie 2020; 

- Codrean Violeta, Con 201, implicare maxima în organizarea și desfășurarea activității 

„Student Quest ASEM” cu ocazia Zilei Studentului, de asemenea, atragerea partenerilor 

externi și oferirea premii-lor, 28 noiembrie 2020  + colegi de facultate participanți: Daniela 

Gulea, Marina Melnic, Cristian Budu, Daniel Revenco, Laurențiu Melnic (studenții grupei 

CON-202) 

- Codrean Violeta, Con 201, participare la training-ul „ONG + finanțe = marketing digital ?”, 

11 decembrie 2020; 

https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2008740295929070
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2008740295929070
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2015361265266973
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2015361265266973
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2053872798082486
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2053872798082486
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2053883424748090
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2055261627943603
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2057438371059262
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2076204812515951


101 

 

- Codrean Violeta, Con 201, oferirea detaliilor pentru știrile Accent TV cu ocazia organizării 

Caravanei de Crăciun - „Donează un zâmbet de Crăciun”, responsabilă de text, 14 decembrie 

2020; 

- Codrean Violeta, Con 201, implicare maximă în procurarea și organizarea repartizării 

donațiilor de Crăciun, deplasarea împreună cu membrii SSA în satul Colonița, către 2 

familii social vulnerabile cu 7 și 5 copii, 19 decembrie 2020; 

- Codrean Violeta, Con 201, participare întru crearea videoclipului de felicitare cu ocazia 

Anului Nou și a Crăciunului, 31 decembrie 2020; 

- Codrean Violeta, Con 201, implicare în organizarea concursului de frumusețe și inteligență 

„Miss ASEM – 2021”, 02 februarie 2021 – startul înscrierilor participantelor (eveniment anulat 

din cauza situației pandemice); 

- Codrean Violeta, Con 201, participare în cadrul organizării evenimentului „Vânătoarea lui 

Cupidon”, cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, 14 februarie 2021; 

- Codrean Violeta, Con 202, participare în cadrul organizării felicitării de 8 martie împreună 

cu Cantabile, Women Choir Moldova, 08 martie 2021. 

- Codrean Violeta, Con 202, prezentatoare a proiectului demarat de Senatul Studențesc al 

ASEM – „ASEM TV”, desemnată în funcție în urma participării la casting, proiect aprobat 

de către rectorul instituției, care își va lansa activitatea în anul curent. 

 

 Activități de voluntariat din cadrul Centrului de Marketing, Parteneriate și Carieră al 

ASEM 

- participarea la proiectul „Fii Student ASEM pentru o zi”, 05 – 06 martie 2021 a 

studentelor Codrean Violeta, Con 202 si Maican Valeria, Con 182; 

- participarea cu implicare în dans la proiectul (flashmob) de promovare a instituției1, data 

publicării videoclipului: 04 iunie 2021 + colegi de facultate implicați în repetiții și dans 

propriu-zis: Violeta Codrean, Daniel Revenco, Cristian Budu, + colegi de facultate implicați 

în ziua filmărilor: Irina Brighidin, Daniela Ghedea, Olga Bordea, Daniela Gulea, Dana 

Cebanu, Marina Melnic, Mihaela Dumanschi, Daniela Botnari (anul I). 

 

 Activități din cadrul grupei academice Con 202, șef de grupă Codrean Violeta Con 202  

- propunerea și organizarea activității de comun acord „Secret Santa”; 

- implicarea activă a grupei academice în activitățile Senatului Studențesc al ASEM, 

datorită cunoașterii informației direct de la sursă, colegii au avut parte de premii 

considerabile, certificate, experiență etc. 

- implicarea activă a grupei academice în activitățile Centrului de Marketing, Parteneriate 

și Carieră al ASEM, datorită cunoașterii informației direct de la sursă, colegii au avut parte 

de premii considerabile, certificate, experiență etc. 

 

 Alte activități în ASEM 

                                                 

1 https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/4377844308933014  

https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2079189088884190
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2083137228489376
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2092914167511682
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2121604087976023
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2131514480318317
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2131514480318317
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2148629125273519
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2148629125273519
https://www.facebook.com/codrean.violeta.9/posts/1117217708734489
https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/4377844308933014
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- evenimentul organizat în contextul Zilei Europei „Parcursul european al Republicii 

Moldova în domeniul contabilității”, 14 mai 2021, participanți: grupele academice CON-

201, CON-202, CON-203.  

- Codrean Violeta, Con 202, demararea rubricii de prezentare a fiecărui profesor din cadrul 

Facultății „Contabilitate” pe pagina de Facebook a facultății (în decurs de lucru); 

- Codrean Violeta, Con 202, Irina Brighidin, Con 201- coadministrator a paginii de 

Instagram a facultății „Contabilitate” și a paginii de Facebook a Consiliului Studenților 

Contabili ASEM începând cu luna noiembrie 2020; 

- webinarul „Formule moderne de protecție și sănătatea tinerilor în perioada de pandemie”, 

14 mai 2021, invitați speciali: Mariana Vârlan, medic  ginecolog - oncolog,  specialist  în 

domeniul sănătății tinerilor, reprezentant Ghedeon Rihter în Republica Moldova - Angela 

Costin. Participanți grupele academice CON-201, CON-202, CON-203. 

- participare la live-ul de promovare a Facultății „Contabilitate” din 21 aprilie 2021,  

(participanți: Grigoroi Lilia (decan), Voicu Maia-Bajan (prodecan), Graur Anatol (conf. 

univ.), Potorac Sorina (anul III), Rusu Gabriela (anul II), Codrean Violeta (anul I)). 

 

 Activități academice  

- prelegerea & sesiunea de întrebări „Particularitățile sistemului de învățământ francez”, 

organizată de Secțiunea „Limba Franceză” în colaborare cu Alianța Franceză din Moldova, 

11 februarie 2021, invitat special: Alexandre Chavanne, atașat cultural al Alianței Franceze 

din Moldova, responsabil Campus France; participanți studenții anului I Contabilitate: 

Irina Brighidin, Codrean Violeta, Daniela Ghedea, Mihaela Bocan, Olga Bordea, Reghina 

Curbanaliev, Nicoleta Onciulenco, Ana Gantea, Ana-Maria Isache, Cătălina Rotari, Cătălina 

Vicol, Aurelia Cataraga, Adelina Pantelei, Dumitrița Svistelnicov 

- scrierea scenariului și ocuparea poziției de prezentator în cadrul evenimentului organizat 

cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei „NOUS SOMMES FRANCOS”, sub 

ghidarea dnei conferențiar universitar Julieta Rusu, din cadrul Departamentului Limbi 

Moderne, 29 martie 2021; participanți – studenții facultății Contabilitate, anul I de studii: 

Irina Brighidin (de asemenea prezentator), Codrean Violeta, Daniela Ghedea, Mihaela Bocan, 

Olga Bordea, Reghina Curbanaliev, Nicoleta Onciulenco, Ana Gantea, Ana-Maria Isache, 

Cătălina Rotari, Cătălina Vicol, Aurelia Cataraga, Adelina Pantelei, Dumitrița Svistelnicov 

 

 Activități în afara ASEM 

- Certificate of partcipation for active involvement in the Annual Conference of Professionals, 4-th 

edition, „Angello Intermediary Company Number One” S.R.L., 28 november 2020; Codrean 

Violeta, Con 202. 

- exprimarea opiniei proprii pe subiectul „Patru tineri din Moldova ne-au povestit de ce urmăresc 

discursurile TEDx” în articolul publicat de către portalul de știri destinat tinerilor – diez.md, 15 

decembrie 2020, Codrean Violeta, Con 202. 

- participarea în cadrul emisiunii televizate (game-show) „100 de moldoveni au zis”, echipa 

„Căminul nr.4”, difuzată la data de 19 februarie 2020, ora 20:00, canalul Prime. Codrean Violeta, 

https://www.facebook.com/asemcontabilitate/photos/pcb.2238954676240978/2238953149574464/
https://www.facebook.com/asemcontabilitate/photos/pcb.2238954676240978/2238953149574464/
https://www.instagram.com/contabilitate_asem/
https://www.facebook.com/consiliul.studentesc.facultatea.contabilitate.asem
https://www.facebook.com/consiliul.studentesc.facultatea.contabilitate.asem
https://www.facebook.com/asemcontabilitate/photos/pcb.2238938862909226/2238937956242650/
https://www.facebook.com/ASEMoficial/videos/292945105540442
https://www.facebook.com/codrean.violeta.9/posts/1163322940790632
https://diez.md/2020/12/15/patru-tineri-din-moldova-ne-au-povestit-de-ce-urmaresc-discur%20su%20rile-tedx/
https://diez.md/2020/12/15/patru-tineri-din-moldova-ne-au-povestit-de-ce-urmaresc-discur%20su%20rile-tedx/
https://www.facebook.com/codrean.violeta.9/posts/1127871267669133
https://prime.md/ro/emisiune/100-de-moldoveni-au-zis-60676-video---108022.html
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Con 202 + colegi de facultate implicați în aceeași emisiune, dar în altă ediție: Dana 

Cebanu (CON-201), Ana-Maria Țurcanu (CON-202).  

 

 Premii obținute 

- Codrean Violeta, Con 202, învingătoarea programului „Burse pentru Viitorul Tău, 2020 – 

2021”, organizat de către Centrul de Informații Universitare cu suportul financiar integral al BC 

„Moldova Agroindbank” SA, premiu bănesc – 10 000 MDL. Publicarea rezultatelor: 11 martie 

2021; 

- Potorac Sorina, Con 181, deținătoarea premiului special (2000 lei) al concursului „Cel mai 

bun student ASEM 2020” 

-  Florea Valeria, Con 181, deținătoarea premiului special (2000 lei) al concursului „Cel mai 

bun student ASEM 2020” 

- Rusu Djulieta, conf. univ., dr., Departamentul Limbi Moderne  a organizat evenimentul  

NOUS SOMMES FRANCAiS! / SUNTEM FRANCOFONI! – 29.03.2021, eveniment, 

mediatizat pe pagina WEB a DLM și pagina de Facebook a facultății Contabilitate. 

        An de an, 20 martie marchează o sărbătoare de mare anvergură pe întreg spațiu francofon – 

Ziua Internațională a Francofoniei, un simbol al unității în diversitate, un simbol dinamic, modern și 

inovator în cultura internațională. În prezent, la nivel transfrontalier, există 300 de milioane de 

francofoni care împărtășesc mult mai mult decât un limbaj comun: împărtășesc umanism, valori 

universale, democrație și toleranță. 

Cu ocazia acestui eveniment tradițional, secțiunea de Limbă franceză din cadrul 

Departamentului Limbi Moderne, condusă de dna Djulieta Rusu, conf. univ., dr., a avut o deosebită 

plăcere și deschidere de a organiza în data de 29 martie activitatea extracurriculară cu genericul 

„Nous sommes Francos!”, salutând inițiativa studenților de a desfășura evenimentul propriu-zis în 

mediul virtual. Scopul manifestării a fost promovarea limbii și culturii franceze, a valorilor 

francofone, dar în egală măsură și a laturii economice a Franței, recunoscută în anul 2020 ca a șasea 

putere mondială și a doua putere economică la nivel european.  

Dna Djulieta Rusu, conf. univ., dr., în mesajul de salut adresat participanților, a reliefat 

importanța studierii limbii franceze, promovarea acesteia, a culturii, afacerilor și a valorilor în 

spațiul francofon, încurajând, mobilizând și motivând astfel, pe cei mai activi, ingenioşi şi creativi 

studenţi francofoni și francofili de la ASEM. 

Evenimentul on-line a fost moderat de către studentele grupei academice Con 202: Codrean 

Violeta și Brighidin Irina. De asemenea, la conceperea și buna lui desfășurare și-au dat concursul  

studenţii de la facultăţile „Contabilitate” și „Economie Generală și Drept”, din grupele Con 201, 

Con 202, MRU 201, EG 201, AS 201, D 201, care, prin entuziasmul, implicarea și curiozitatea lor 

au demonstrat, încă o dată, că sunt adevărați iubitori de limbă franceză – francofoni și francofili.  

În acest sens, menționăm că studenții implicați în organizarea și desfășurarea evenimentului 

au promovat nu doar limba franceză, valorile culturale ale Franței și Francofoniei (Alioșin Natalia, 

AS 201; Doroș Diana, D 201; Goncear Elena, MRU 201; Beleniuc Nicoleta, MRU 201), ci și latura 

sa economică (studenții din grupele  Con 201, 202).  

https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/pcb.4116547241729390/4116538065063641
https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/pcb.4116547241729390/4116538065063641
https://ase.md/ceremonia-de-inmanare-a-premiilor-concursului-cel-mai-bun-student-asem-editia-a-xviii-a/
https://ase.md/ceremonia-de-inmanare-a-premiilor-concursului-cel-mai-bun-student-asem-editia-a-xviii-a/
https://ase.md/ceremonia-de-inmanare-a-premiilor-concursului-cel-mai-bun-student-asem-editia-a-xviii-a/
https://ase.md/ceremonia-de-inmanare-a-premiilor-concursului-cel-mai-bun-student-asem-editia-a-xviii-a/


104 

 

Prin urmare, abordarea potențialului economic al orașelor franceze a început cu capitala 

Franței – Paris, un proiect de zile mari realizat de Codrean Violeta în colaborare cu Brighidin Irina, 

Con 202. În aceeași ordine de idei, în funcție de ponderea și influența economică a orașelor în PIB-

ul țării gazdă, studenții din grupele Con 201, 202 au prezentat cu mult suflet și responsabilitate varia 

proiecte, aducând în lumină și celelalte orașe importante: Lyon (Curbanaliev Reghina, Cataraga 

Aurelia), Marseille (Pantelei Adelina, Rotaru Cătălina), Toulouse (Vicol Cătălina, Svistelnicov 

Dumitrița), Nice (Onciulenco Nicoleta, Isache Ana-Maria), Strasbourg (Ghedea Daniela, Bocan 

Mihaela) și Montpellier (Bordea Olga, Gantea Ana).  
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În urma acestor activităţi studenții acumulează abilităţi de a lucra în grup şi de a colabora cu 

colegii lor, făcând schimb de noi informaţii. Studenţii se deprind să folosească surse informaționale 

diverse, să sistematiseze date, învață să învețe, cum să negocieze, cum să comunice. Prin faptul că 

în asemeni activități se supun de bună voie regulilor, asumându-și responsabilități studenții se 

autodisciplinează. Activitățile extracurriculare se desfășoară într-un cadru informal, ce permite 

studenților cu dificultăți de afirmare în mediul universitar să reducă nivelul anxietății și să-și 

maximizeze potențialul intelectual. Activitatea  extracurriculară sporește munca intelectuală, 

creativitatea și originalitatea, interesul față de studierea și cultivarea limbilor străine.  

  

Facultatea RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE 

 Vizite de studii 

 

23 octombrie 2020 - Lecție publică cu Denis Roșca „ Relații Moldo - Americane: 

Personalități Celebre” 

Pe data de 23 octombrie studenții facultății REI au avut șansa de a participa la lecția Relațiile 

Moldo-Americane: Personalități Celebre, susținută de un fost absolvent al ASEM Denis Roșca.  

Scopul lecției a constat în familiarizarea studenților cu istoriile diverselor personalități celebri ale 

căror rădăcini provin din Republica Moldova și care au atins în viață succese remarcabile. Pe 

parcursul lecției Domnul Roșca a reușit să demonstreze individualitatea și ingeniozitatea poporului 

nostru răspunzând și la numeroasele întrebări ale studenților. 

 

 
 

 29 octombrie 2020 - Atelier de educație media, organizat de Centrul pentru Jurnalism 

Independent. 
Pe data de 29 octombrie 2020, studenții Facultății Relații Economice Internaționale a ASEM au 

participat la un atelier de educație media, organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent. 

Atelierul a fost deschis de Veronica Coroi, Coordonator program, departamentul Training și 

Comunicare și Dima Stoianov, expert media în cadrul proiectului UE „Comunicare strategică și 

suport pentru mass-media în Republica Moldova”.Speakerul principal al acestui atelier a fost 

Viorica Zaharia, președinta Consiliului de Presă, care a vorbit studenților cum să poate distinge o 

știre falsă de o informație veridică și să-și aleagă cu grijă sursele de informare. 

Evenimentul a fost organizat în format online, pe platforma Zoom. 
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 4 noiembrie 2020 Lecție publică cu genericul Bugetul UE, susținută de Valeria 

Cojocari - Budget Officer la Comisia Europeană, absolventă REI 

Consolidarea relației cu comunitatea de absolvenți reprezintă un obiectiv al strategiei de dezvoltare 

a Facultății REI, ASEM pentru următorii 5 ani. Pe data de 4 noiembrie 2020  absolventa facultății 

REI din anul 2012, Valeria Cojocari, actualmente angajată în calitate de Budget Officer la Comisia 

Europeană, Brussels, a vorbit studenților REI  de la anul II de studii despre Cadrul Multianual 

Financiar (MFF) și Bugetul Uniunii Europene. Pe lângă principiile, prioritățile și procesul 

aprobare/implementare a bugetului UE, s-a vorbit și despre programul de inițiative ale UE pentru 

contracararea efectelor pandemiei COVID-19 și cum acestea sunt reflectate în cadrul multianual 

financiar și bugetul comunitar. 

 

 
 

 11 noiembrie 2020 - Atelierul „Cum se scrie un eseu academic eficient”. 

Pe data de 11 noiembrie 2020 studenții ai Facultății de Relații Economice Internaționale și 

Administrarea Afacerilor din ASEM au participat la atelierul „Cum se scrie un eseu academic 

eficient”. Atelierul a fost moderat și facilitat de lectorul universitar Ala Mamaliga, profesor de limba 

engleză pentru afaceri la departamentul Limbi moderne, Facultatea REI, ASEM. 
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 13 noiembrie  2020 – Lecție publică - Implementarea Acordului de Asociere și ZLSAC 

UE-Moldova 

Pe 13 noiembrie 2020, studenții Facultății Relații Economice Internaționale și masteranzii 

programului de master Managementul Proiectelor Europene au beneficiat de o lecție publică cu 

genericul "Implementarea Acordului de Asociere și ZLSAC UE-Moldova". Lecția a fost susținută 

de Vasile Plămădeală, consilier pe comerț în cadrul Delegației UE în Republica Moldova. 

Dl Plămădeală a prezentat principalele realizări ale R.Moldova în procesul de implementare a AA și 

ZLSAC, dar și acele provocări cu care se confruntă producătorii autohtoni și autoritățile publice în 

acest proces. A fost reiterat suportul UE, în general, și al Delegației UE la Chișinău, în particular, în 

consolidarea capacității instituționale, promovarea dezvoltării și cooperării economice, promovarea 

valorilor democratice, etc. 

 

 
 20 noiembrie 2020 - Dezbaterile studențești pe tema „Cum social media afectează 

singurătatea și personalitatea de-a lungul vârstelor” 

 Dezbaterile studențești pe tema „Cum social media afectează singurătatea și personalitatea 

de-a lungul vârstelor”, au avut loc pe data de 20 noiembrie 2020, în Centrul American al ASEM. 
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Pentru această rundă de dezbateri, a fost utilizată metoda de dezbatere Karl Popper. Dezbaterile au 

fost judecate de Petru Zloi și Valeria Goginetchi. Două echipe de studenți de la Facultatea de Relații 

Economice Internaționale a ASEM au furnizat argumente afirmative și negative  pe tema dezbătută, 

însoțite prin exemple și explicații. Scopul proiectului a constat în crearea deprinderii la studenți 

pentru dezbaterea în public a diferitor teme de discuții. 

 

 
 

 

 27 noiembrie 2020 - Live coaching cu absolventa facultății Relații Economice 

Internaționale, ASEM - Felicia Cheibaș, Business și NLP Coach 

Business și NLP Coach este evenimentul desfășurat pe 27.11.2020 în Academia de Studii 

Economice a Moldovei, susținut de Felicia Cheibaș, speakerul sesiunii de coaching și absolventa 

REI, ASEM. S-a vorbit despre puterea deciziilor, motivație, găsirea ambiției interioare de a merge 

înainte și forța gândirii pozitive - subiecte de un vădit interes al studenților dornici de ascensiune și 

de a-și îmbogăți arsenalul de cunoștințe. Programarea Neuro-Lingvistică (NLP) oferă posibilitatea 

obținerii unor rezultate extraordinare în transformarea profesională și personală, întrucât este unul 

dintre cele mai puternice instrumente disponibile, fiind extras dintr-o gamă largă de discipline, 

inclusiv psihologia cognitivă și socială. 
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 La data de 30 noiembrie 2020, în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, 

Departamentul ”Business Internațional” în parteneriat cu GEN Moldova și Generator HUB, 

au organizat Summitul Internațional „GEW 2020: Reziliența în afara hotarelor„. Astfel 

aderând la campania GEW privind promovarea globală a antreprenoriatului, campanie care 

are loc din anul 2008. La acest eveniment au participat speakeri de pe patru continente: 

America de Nord, Asia, Africa și Europa.  

Grupul țintă al  evenimentului au fost masteranzii ASEM, din cadrul programelor ”Tranzacții 

Internaționale și Diplomație Economică”, ”Comerț Exterior și Activitate Vamală”, cadrele 

științifico-didactice și publicul larg, care au avut posibilitatea să urmărească evenimentul online. 

Speakerii internaționali care au participat sunt: 

 Buke Cuhadar - vicepreședinte al operațiunilor globale pentru Global Entrepreneurship 

Network, SUA 

 Suné Stassen -  CEO Open Design Afrika, Cape Town, Africa de Sud, 

 Elaine Gold– confondator  a GEN UK, Marea Britanie   

 Hatem Abuelezz – confondator al Peak Business Club, Egipt  

 Geta Rașciuc - Fondator al BabyMoon, Olanda și Moldova  

 Lebedev Alexandru - CEO / cofondator la #diez, co-fondator și antrenor RockIT Academy, 

consultant regional la Fundația Thomson Reuters, partener la XY Partners.  

 Igor Hincu - Fondatorul EduJoc Ltd Moldova și România, KubiCraft SRL, campion național 

CBC Moldova. 

 Aliona Rotaru– reprezentant al echipei Dreamups Innovation and Entrepreneurship 

Accelerator 

 Ana Niculaes - cofondator la Respiro 

 Sergiu Galusca -  Fondator al UNICORN Wine  

 Merina Ranjit – director de operațiuni în cadrul Fundației Chaudhary, Nepal 

 Speakerii au abordat modul în care oamenii din întreaga lume se confruntă cu crizele 

globale și împărtășesc perspective asupra modului în care își conduc propriile afaceri sau 
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organizații de sprijin Participanții s-au familiarizat cum oamenii din întreaga lume construiesc o 

economie durabilă incluzivă.  

1. Incluziunea tuturor persoanelor care luptă pentru a face față crizelor  

2.  Constituirea și dezvoltarea afacerilor internaționale  

3. Contribuția la dezvoltarea strategiilor de interconectare și asociere în rețelele 

internaționale și oportunități pentru dezvoltarea afacerilor. 

 

Evenimentul ,,Strategii de business și de viață cu antreprenorul Ruslan Cojocaru” 

În Academia de Studii Economice a Moldovei s-a desfășurat evenimentul online ,,Strategii 

de business și de viață cu antreprenorul Ruslan Cojocaru”. Speakerul, absolvent al ASEM, 

specialitatea EMREI, facultatea REI, unul dintre cei mai neordinari și experimentați oameni de 

afaceri din Republica Moldova, e antreprenorul cu o viziune deosebită față de crizele financiare, 

gestionarea banilor și strategia unei vieți sănătoase.  

Despre succesul și provocările în afaceri, muncă și consecvență, oportunități și echilibru s-a 

discutat în cadrul manifestației, participanții lărgindu-și orizonturile și aflând informații valoroase în 

vederea obținerii unei afaceri reușite și a unei vieți prospere. 

Evenimentul a fost organizat de către Dna Dodu-Gugea Larisa, conf.univ., dr., șef Departament 

Business Internațional pentru masteranzii programelor Tranzacții Internaționale și Diplomație 

Economică, Comerț Exterior și Activitate Vamală, studenții programului Economie Mondială și 

REI a facultății Relații Economice Internaționale și cadrele științifico – didactice. 
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Pe 12 noiembrie 2020, Doamna Geta Rașciuc fondatoarea Baby Moon Care a participat în 

cadrul cursului “Strategia si politica firmei in context internațional”, programul de master 

Comerț Exterior și Activitate Vamală, Departamentul Business Internațional, abordând 

internaționalizarea afacerii prin experiența proprie. Doamna Rașciuc ca antreprenoare din R. 

Moldova a demonstrat că prin creativitate și perseverență a reușit să acapareze consumatori nu 

numai de pe piața națională cât și de pe cea internațională. 

 
 

 

11 decembrie 2020 – Întâlnire virtuală cu Excelența Sa, Ambasadorul UE în RM, dl. Peter 

Michalko. 

 Coordonatorii celor 27 de Eurocluburi și Centre de Informare ale UE, respectiv EUROCLUB 

ASEM, din cadrul facultății REI, condus de doamna prodecan Marina POPA s-au întâlnit pe final de 

an, în format de videoconferință, cu Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica 

Moldova. Participanții și-au împărtășit experiența profesională din 2020 și au vorbit despre planurile 

și proiectele pentru anul ce vine. „Prin bunăvoința și pasiunea dvs., ați făcut ca Eurocluburile și 

Centrele de Informare să devină adevărate „ambasade” ale UE în comunitățile voastre. Astăzi, tot cu 

ajutorul dvs., vrem să ducem comunicarea despre UE și rolul ei la un nou nivel, adresându-ne în 

mod special tinerilor”, le-a spus reprezentanților Eurocluburilor și Centrelor de Informare ale UE 

Ambasadorul Peter Michalko.  

 
 18 februarie 2021 - Workshopul "Regândirea Managementului Migrației: experiența 

europeană și națională". 

 La 18 februarie 2021, a fost organizat atelierul de lucru "Regândirea Managementului 

Migrației: experiența europeană și națională". Acest eveniment reprezintă o acțiune în cadrul 

proiectului Jean Monnet Chair in UE studies and Migration, implementat de către ASEM cu 

suportul financiar al programului Erasmus+ al Uniunii Europene. Evenimentul a fost moderat de Dl 

Mihai HACHI, coordonator al proiectului Jean Monnet EUMIGRA și au participat studenții 

facultății REI. 
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 24 martie 2021 – Lecție publică cu genericul Relațiile Letoniei cu NATO.  

 Centrul de Informare și Documentare privind NATO împreună cu Ambasada Letoniei în 

Moldova și  facultatea REI a desfășurat lecția publică pe subiectul ”Cooperarea cu NATO: 

experiența Letoniei”. În calitatea de speaker a fost E.S. Dl Uldis Mikuts, Ambasadorul 

Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Letonia în Republica Moldova, care a prezentat 

experiența Letoniei în aderarea la NATO, parteneriatul cu membrii alianței, precum și 

privilegiile și beneficiile pe care le are Letonia din momentul aderării la organizație. Studenții au 

fost foarte activi, interes manifestat prin numărul mare de întrebări acordate dlui ambasador. 

 
 19 aprilie 2021 – Masa Rotundă : „MIGRAȚIE, REMITENȚE ȘI DEZVOLTARE: 

EXPERIENȚA EUROPEANĂ ȘI NAȚIONALĂ”. Evenimentul a fost organizat în cadrul 

proiectului EUMIGRA, în format online, pe platforma digitală ZOOM, astfel fiind posibila prezența 

participanților atât din țară cât și de peste hotare, în special din România. Evenimentul a fost deschis 

de domnul Mihai Hachi, dr. conf. univ., Coordonatorul proiectului, exprimându-și gratitudinea 

pentru interesul prezentat de participanți, totodată menționând actualitatea si importanța 

fenomenelor imigraționiste și dezechilibrele create de Covid 19 asupra lor. Masa rotundă a fost 

moderată de domnul Dorin Vaculovschi, dr., conf., univ, membru în cadrul EUMIGRA, enunțând 

punctat despre rolul migrației, remitentelor si efectul lor asupra economiei europene, naționale. În 

asemenea context, doctoranzii, masteranzii și studenții mai multor facultăți din cadrul ASEM s-au 

reunit pentru a discuta efectele, impactul, rezultatele și rolul migrației, demografiei, remitentelor 

asupra dezvoltării economiei naționale, mondiale. Este bine de menționat intervenția inițială a 

doamnei Angela Belobrov, Consilier al cabinetului Primului Ministru, ceea ce denotă interesul 

major pe care îl au structurile administrative în activitățile de cercetare, adică colaborarea strânsă 

https://www.facebook.com/LatvianEmbassyMoldova/?__cft__%5b0%5d=AZU2ACrapSQHzzz0qIfYX55aiu9mobtxSBBkCIVJKHtKi2jdVXsMUUKtUKNHRmnNAUxeMUMiokUpq3rcv8e4GfBhjo7inaZXYOnz5bPiUCkAW9R-WUn-D-aBwwm4lB39G7wZioWN_LbEUm7xEaILzkig&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LatvianEmbassyMoldova/?__cft__%5b0%5d=AZU2ACrapSQHzzz0qIfYX55aiu9mobtxSBBkCIVJKHtKi2jdVXsMUUKtUKNHRmnNAUxeMUMiokUpq3rcv8e4GfBhjo7inaZXYOnz5bPiUCkAW9R-WUn-D-aBwwm4lB39G7wZioWN_LbEUm7xEaILzkig&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/paginaASEM/?__cft__%5b0%5d=AZU2ACrapSQHzzz0qIfYX55aiu9mobtxSBBkCIVJKHtKi2jdVXsMUUKtUKNHRmnNAUxeMUMiokUpq3rcv8e4GfBhjo7inaZXYOnz5bPiUCkAW9R-WUn-D-aBwwm4lB39G7wZioWN_LbEUm7xEaILzkig&__tn__=kK-R
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intre mediul academic cu cel de stat. Principalele subiecte discutate si prezentate au fost : „Fluxul de 

remitente: de la provocări la dezvoltare, „Impactul Covid-19 asupra fluxurilor migraționisteˮ, 

„Impactul migrației asupra dezvoltării economice a RM". 

 
 

 20 aprilie 2021 – Lecție publică Masa Rotundă cu genericul „Rolul investițiilor străine în 

economia națională”, organizată în cadrul cursului Economie Mondială, titular de curs Marina 

POPA, dr., conf.univ. Speakerul evenimentului și invitat special a fost Igor Ștefăneț, șeful 

direcției Atragerea Investiţiilor din cadrul Agenției de Investiții a Republicii Moldova. Printre 

cele mai importante subiecte ce au captat atenția participanților au fost: 

• Importanța promovării imaginii Republicii Moldova în exterior și Brandul de țară; 

• Parteneriatele strategice ale Agenției de Investiții la nivel internațional; 

• Istoriile de succes ale companiilor internaționale care au ales lansarea proiectelor investiționale în 

Moldova; 

• Implicarea Diplomației Economice în vizarea atragerii fluxurilor investiționale; 

• Rolul Zonelor Economice Libere la încheierea parteneriatelor cu investitorii străini. 

 
 23 september 2020.  Webinar "Learn to write yourself! Letter to your future 

employer". 
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În data de 23 septembrie 2020, la sediul virtual al Centrului American al ASEM, a fost organizat 

seminarul web „Învață să scrii singur! Scrisoare către viitorul tău angajator”. 

Specialiștii în resurse umane: 

- Cristina Doloscan, consultant în achiziționarea de talente la Stefanini; 

- Rebeca Toader, lider de achiziție de talente la Stefanini. 

și-au împărtășit experiența și cunoștințele cu privire la următoarele subiecte: Ce este o 

scrisoare motivațională (și de ce contează); Cum se structurează o scrisoare motivațională; Cum să 

scrieți o scrisoare motivațională + câteva sfaturi utile pentru a vă scoate acele idei din cap și în 

hârtie. La sfârșitul seminarului web, toți participanții au fost obligați să elaboreze și să trimită 

scrisorile de motivație vorbitorilor noștri pentru feedback. 

 Diaconu Luminița, asistent  universitar, Departamentul Limbi Moderne: 

3. Valentine’s Day -  14 februarie 2021, gr. REI 202; 

Evenimentul a avut loc în Centrul American al ASEM cu desfășurarea diverselor activități, precum 

jocuri cu istorioare amuzante despre dragoste, concursul celei mai originale declarații de dragoste, 

a celei mai frumoase scrisori de dragoste, cu mult pozitivism, distracții și amuzament, etc.  

 

 

În concluzie propunem unele sugestii:  

 Continuarea promovării activităţii extracurriculare existente și identificarea unor modalități pentru 

a motiva studenții să participe la acestea. 

 Identificarea unor modalități pentru o mai bună recompensare a efortului depus. 
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 Organizarea activităţii extracurriculare sub formă de lucru individual. 

 Organizarea de dezbateri la nivel de departament, înființarea unui club de dezbateri. 

 Implicarea studenților în dezvoltarea activităţii extracurriculare fără a fi coordonați atât de mult de 

profesori;  

 Implicarea fiecărui profesor, pe parcursul anului universitar,  în organizarea unei activităţi 

extracurriculare. 

 Romanova Anastasia, dr., lect.univ: 

În perioada februarie – mai, studenții  gr. MKL 204 au participat la  proiectul “Integrating Civic 

Engagement in Teaching English – Taking Action!" organizat de ETRC English Teaching Resource 

Center  Centrul de Resurse pentru Profesorii de Limba Engleză (ETRC), cu sprijinul Ambasadei 

SUA din Chişinău. Echipa ASEM a câștigat locul II în republică.    
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Pe data de 19 mai 2021, Doru Curoșu, s-a împărtășit cu studenții anului și anului II din 

cadrul Facultății REI despre experiența sa axată pe învățare prin predare – ca cea mai bună metodă 

prin care poți să-ți provoci la maxim cunoștințele pe care le ai. 

De asemenea le-a vorbit studenților despre Internaționalizarea afacerilor, în special a culturii 

organizaționale, despre cum are loc internaționalizarea la Best4u International și despre avantajele 

experienței de lucru într-o companie internațională. 

 

 14 –17 iunie 2021. Școala de vară: EU- Cetățenie și migrație. 

Eveniment organizat în cadrul proiectului EUMIGRA, unde au participat 28 studenți ai facultății 

REI, Contabilitate, EG și DREP și Finanțe, dar și elevi. Speakerii evenimentului au fost profesorii 

departamentului Business Internațional, Hachi Mihai și Popa Marina. 

 

 
❖ Martie -  mai 2019  campania de promovare ”ASEM vine în liceul tău” 

https://www.facebook.com/best4uinternational/?__cft__%5b0%5d=AZWFEUMPspO2nARsN2B2pqrjDxJMsf4oTdathtT_rsV9WWxNzmHXsPHjJaUdWZX5F0LKGHYMI9UILV8lC0vfOB6FEPRqstWDZ6RBxGzdH8Y2vLoLGWhq-ha4rdMighZQbu8-V_QsQkBCJBAOSawKSCIq&__tn__=kK-R
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Profesorii și studenții facultății s-au implicat activ în procesul de diseminare a informaţiei privind 

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

liceul tău”organizate de Centrul de Marketing, Parteneriate şi Carieră al ASEM. 

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: 

Departamentul Business Internațional 

-     Dodu Gugea Larisa,  dr., conf. univ., Decan al Facultății Relații Economice Internaționale; 

-    Hachi Mihai, dr., conf. univ.; 

-    Lobanov Natalia, dr.hab., prof.univ; 

-    Harcenco Dorina, dr., conf. univ.; 

-    Popa Marina, dr. lector universitar;  

Departamentul Limbi Moderne 

-    Pîrlog Angela, lector universitar; 

Precum și  

-    Gherlac Tatiana EMREI 201 

- Plămădeală Olivia EMREI 201 

- Bîrcă Mădălina EMREI 203 

- Șevciuc Violeta, EMREI 201 

- Bătrîncea Alexandrina EMREI 191 

 

Facultatea FINANȚE 

Pe parcursul anului universitar, conducerea facultății,  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 manifestări la care au participat studenţii facultăţii Finanţe, şi nu numai. 

 

Tabelul 26. Manifestări organizate cu participarea studenţilor și cadrelor didactice din 

cadrul facultăţii Finanţe 
Nr. 

d/o 

Denumirea manifestaţiei Locaţia Perioada Organizatori/participanți 

1 Ședință festivă cu ocazia 

începutului anului universitar  

online 31.08.2020 Conducerea facultății/ studenții anului 

I, învățământ cu frecvență 

2 Diseminarea Instrucțiunii privind 

comportamentul studenților în 

contextul situației epidemiologice 

COVID-19 

online 14.09-

16.09.2020 

Conducerea facultății, curatorii de 

grupe/ studenții facultății Finanțe 

3 Ședință festivă cu ocazia 

începutului anului universitar  

online 26.09.2020 Conducerea facultății/ studenții anului 

I, învățământ cu frecvență redusă 

4 Semnarea Memorandumului de 

înțelegere în domeniul 

supravegherii bancare dintre 

Banca Națională a Moldovei și 

Banca Centrală Europeană 

online 13.10.2020 Banca Națională a Moldovei/ cadre 

didactice și studenții facultății Finanțe 

5 Lecție publică „Asigurările auto online 22.10.2020 Alexandru Lupușor, Dumitru 
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obligatorii și facultative, 

provocările pieței în timpul 

pandemiei” 

Plămădeală, ”MOLDASIG” S.A./ 

studenții anului II 

6 Lecție publică „Asigurările auto 

obligatorii și facultative, 

provocările pieței în timpul 

pandemiei” 

online 29.10.2020 Alexandru Lupușor, Dumitru 

Plămădeală, ”MOLDASIG” S.A./ 

studenții anului II 

7 Călătoria virtuală pe ”Drumul 

banilor” 

online 29.10.2020 Banca Națională a Moldovei / cadre 

didactice și studenții facultății Finanțe 

8 Dezbateri academice ”Salariul 

minim garantat în sectorul real” 

online 04.11.2020 Asociația Națională a Dezbaterilor 

Academice - ANDA / studenții 

facultății Finanțe 

9 Lansarea ediției a 2-a al 

Programului ZOOM in banking 

ASEM 11.11.2020 Victoriabank S.A., Asociația 

Businessului European / cadre 

didactice și studenții facultății Finanțe 

10 Forumul „Oportunități de 

dezvoltare pentru tineri” 

ASEM 19.11.2020 Asociația Națională a Tinerilor 

Manageri (ANTiM), Universul 

Dezvoltării, ASEM/ studenții facultății 

Finanțe 

11 Lecție publică „Asigurarea 

facultativă a mijloacelor de 

transport Auto-CASCO” 

online 24.11.2020 Alexandru Lupușor, Dumitru 

Plămădeală, ”MOLDASIG” S.A./ 

studenții anului II 

12 Gala Premiilor pentru cercetare 

științifică a studenților în anul 

2020 

online 29.11.2020 Banca Națională a Moldovei, 

Departamentul Investiții și Activitate 

bancară / cadre didactice și studenții 

facultății Finanțe 

13 Webinar internațional cu tema 

„Navigarea cadrul de 

reglementare în domeniul 

criptografic din Marea Britanie / 

UE” 

online 03.02.2021 Departamentul Finanțe și asigurări/ 

studenții facultății Finanțe 

14 Sesiune de informare ”Reguli 

pentru prezentarea referințelor 

bibliografice și citarea resurselor 

de informare” 

online 16.02.2021 Conducerea facultății Finanțe, 

Biblioteca Științifica a ASEM / 

studenții anului III 

15 Concursul local "CFA Institute 

Research Challenge" 

online 27.02.2021 CFA Institute România / studenții 

facultății Finanțe 

16 Lecția deschisă cu genericul 

„Rolul expertului judiciar în 

cadrul Centrului Național de 

Expertize Judiciare”. 

online 13.04.2021 Centrul Național de Expertize 

Judiciare/ studenții facultății Finanțe 

17 Seminar „Ziua Europei” online 13.05.2011 Departamentul Finanțe și asigurări / 

studenții facultății Finanțe 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AOANDADebate/?__cft__%5b0%5d=AZXDWUrvv1VCCjT0AYSGdrmWFg_kJo0UGECACd3LQdgS6iUgaJBYsBHrRNGMeFK7wac2sKi3iaxcoX-i2iCNlg9nd87ckm_Ny_y1YcVyYwmnVd_dJlak9oKXXIciRHbVcYkpkdvADR5pBEEtaH1W5ObF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AOANDADebate/?__cft__%5b0%5d=AZXDWUrvv1VCCjT0AYSGdrmWFg_kJo0UGECACd3LQdgS6iUgaJBYsBHrRNGMeFK7wac2sKi3iaxcoX-i2iCNlg9nd87ckm_Ny_y1YcVyYwmnVd_dJlak9oKXXIciRHbVcYkpkdvADR5pBEEtaH1W5ObF&__tn__=kK-R
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6.INFORMAȚII PRIVIND PERSONALUL UNIVERSITAR 

6.1. Contingentul personalului didactic, științifico-didactic și de cercetare 

În anul de studii 2020-2021  în ASEM au fost angajate 262 cadre didactice, științifico-

didactice și științifice titulare  (anexa 15)  și prin cumul, acoperind 226,75 posturi.  Din aceștia 227 

sunt titulari (86,6%). Din cadrele didactice titulare 78,0% deţin titluri ştiinţifice de doctor în ştiinţe 

sau doctor habilitat.  

Cumularzii constituie 35  persoane sau 13,4%.  Din ei 51,4% deţin titlu ştiinţific. 

Analiza cadrelor didactice după categorii ne permite să constatăm următoarele: cadrele didactice 

constituie 54 persoane (20,6% din totalul cadrelor didactice, științifico-didactice și științifice), 

cadrele științifico – didactice– 76,0%. Cadrele științifice  - 3,4%. Tot odată 15 persoane, personal 

științific, este reprezentat de cadrele științifico-didactice, care activează în cadrul proiectelor de 

cercetare. După posturi, structura se prezintă astfel: 38,9  posturi sunt ocupate de cadrele didactice 

(17,2%), iar 187,85  - de cadrele științifico-didactice, ceea ce constituie 82,2% din numărul efectiv 

de posturi.  

Pe parcursul anului universitar 2020-2021 cadrele didactice au participat la diverse programe 

de instruire organizate de Școala de Formare Continuă ASEM,  precum și cele organizate  de 

organizații/proiecte naționale și internaționale.  

Informația despre cadrele științifico-didactice este prezentată mai jos pe facultăți. 

 

Facultatea BUSINESS ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

 

Pe parcursul anului universitar cadrele didactice au participat la diverse programe de instruire, 

inclusiv organizate de Școala de Formare Continuă ASEM (Tabelul 27).  

Tabelul 27. Programe de instruire profesională continuă în cadrul ASEM 

Departamentul Marketing și Logistică 

 

Nr. Program de instruire Perioada Formator Participaţii 

1.  Programul de instruire: 

"Inovații pedagogice în studiile 

economice și adaptarea la noile 

condiții a învățământului 

online  (22 de ore academice)". 

 

21-23 decembrie 

2020  

Școala de formare 

continuă ASEM,  

organizat de 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării al RM 

pentru profesorii ce 

predau cursuri 

economice 

Savciuc Ox., 

Melnic I., 

Solomatin A.,  

L. Mitnițcaia, 

Zgherea G., 

Cartavih T., 

Cristafofici P., 

Şişcan E., 

Saharneanu L., 

Gaugaş T., Paic 

M., 

2.  Program de instruire: 

Tehnologii informaționale de 

comunicare pentru procesul de 

instruire (40 ore)  

25-29 ianuarie 

2021 

Școala de formare 

continuă ASEM,  

organizat de 

Ministerul 

Savciuc Ox., 

Melnic I., 

Solomatin A.,  

L. Mitnițcaia, 
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Educației, Culturii 

și Cercetării al RM 

pentru profesorii ce 

predau cursuri 

economice 

Zgherea G., 

Cartavih T., 

Cristafofici P., 

Şişcan E., 

Saharneanu L., 

Gaugaş T., Paic 

M., 

3.  SESIUNEA DE INSTRUIRE 

ȘI FORMARE privind 

Managementul calității 

programelor de studii la formele 

de învățământ ID/IFR, format 

on-line,  (8 ore) 

26 martie 2021 ARACIS, 

ROMÂNIA 

Savciuc Ox., 

4.   Training de formare 

profesionala: „Organizarea 

mediului educațional al 

profesorului in G Suite” (2 ore) 

02.10.2020  Rotaru O. 

5.  Training de formare 

profesionala: „Cum începem 

lucrul in G Suite pentru 

educație”  (2 ore) 

11.09.2020  Rotaru O. 

6.  Training de formare 

profesionala: „Secretele 

încrederii in sine a cadrului 

didactic”  (2 ore)                         

25.09.2020  Rotaru O. 

7.  Training of trainers “Leadership 

și Management “, în cadrul 

proiectului MHELM,  

17-20 noiembrie, 

26 noiembrie 

2020, on-line 

 Gaugas T. 

8.  Pilotarea Programului de 

formare continuă “Leadership și 

Management “, în cadrul 

proiectului MHELM 

20 ianuarie- 25 

iunie 2021, 298 

ore contact direct, 

on-line 

 Gaugas T. 

9.  Sesiune de instruire in 

instrumente digitale, în cadrul 

proiectului MHELM  

11 decembrie 

2020, on-line 

 Gaugas T. 

10.  COMPASS (Project No. 

597889-EPP-1-2018-1- MD-

EPPKA2-CBHE-SP) 2nd 

Country Workshop,  

24-26 March 

2021, on-line 

 Gaugas T. 

11.  Curs de instruire ”Atragerea 

fondurilor europene pentru 

cercetare și inovare” 

formator Dorina 

Rosca, din 12.01 

2021 

 Cristafovici P. 

12.  Curs de instruire „Gestiunea 

Eficienta a Afacerii. 

Modulul: Managementul 

07-08-09 

septembrie 2020, 

ODIMM Saharneanu L. 
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afacerii.” 

13.  Curs de instruire  „Gestiunea 

Eficienta a Afacerii. 

Modulul: Evidența contabilă și 

fiscalitatea:modificări în cadrul 

normativ-post COVID 19.” 

08,09,11 

septembrie 2020 

ODIMM Saharneanu L. 

14.  Curs de instruire - „Gestiunea 

Eficienta a Afacerii. 

Modulul: Procedura de 

insolvabilitate. Aspecte teoretice 

și practice.”, 

10,11,12 

septembrie 2020, 

ODIMM și CNII 

MOLDINSOLV, 

Saharneanu L. 

15.  Curs de instruire - „Gestiunea 

Eficienta a Afacerii. 

Modulul: RESURSE 

FINANCIARE ÎN IMM.”, 

14,15,16 

septembrie 2020 

ODIMM Saharneanu L. 

16.  Curs de instruire - „Gestiunea 

Eficienta a Afacerii. 

Modulul: MARKETING”, 

17,18,19 

septembrie 2020 

ODIMM Saharneanu L. 

17.  Curs de instruire - „Gestiunea 

Eficienta a Afacerii. 

Modulul: Medierea și arbitrajul 

în afaceri”, 

17,18,19 

septembrie 2020 

ODIMM și CNII 

MOLDINSOLV 

Saharneanu L. 

 

Tabelul 28. Programe de instruire profesională continuă în cadrul ASEM  

Departamentul Management și Antreprenoriat 

Program de instruire Perioada Cadre didactice 

Online Summer School "How to design LLL Courses 

at University" from July till August 2020 (notional 

learning time - 18 hours) within the framework of the 

project ERASMUS+, COMPASS: Towards European 

University LifelongLearning in Moldova, Project No. 

597889-EPP-1-2018-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP 

Iulie - august 

2020 

CĂLUGĂREANU 

Irina 

COVAȘ Lilia 

DOROGAIA Irina 

GUȘIVATI Aliona 

SOLCAN Angela 

Antreprenoriatul social pentru profesorii 

universitari - within the project “EU4Youth - Social 

Innova_on Impact – a strategic partnership!” developed 

by the “Alaturi de Voi” Romania Foundation with 

financing from the European Commission , November 

16 – 21 2020, 24 training hours 

16 - 21.11.20   COVAȘ LILIA 

DOROGAIA Irina 

SOLCAN Angela 

 

Управление командой (15 ore) iulie 2020 CĂLUGĂREANU 

Irina 
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Inovații pedagogice în studiile economice și 

adaptarea la noile condiții a învățământului online  
(22 ore)  

21-23.12.20 DOROGAIA Irina 

HĂBĂȘESCU Mariana 

ȘENDREA Mariana 

ȘAVGA Ghenadie 

Atragerea fondurilor europene de către cercetători 
(22 ore) 

12-14.01.21  DOROGAIA IRINA 

ȘAVGA GHENADIE 

Методист онлайн-курсов (70 ore) 

 

noiembrie 20 - 

februarie 21 

SOLCAN Angela 

Elaborarea standardelor ocupaționale (96 ore)  21-23.01.21 STIHI Liudmila 

Tehnologii informaționale de comunicare pentru 

procesul de instruire (40 ore) 

25-29.01.21   

 

DOROGAIA Irina 

HĂBĂȘESCU Mariana 

ȘENDREA Mariana 

Лучшее техники тайм менеджмента (35 ore) ianuarie 2021 SOLCAN Angela 

Interuniversity training course on "EU Project 

Management", within project nr. 619953-EPP-1-2020-

1-MD-EPPJMO-PROJECT, “Horizons of Moldova’s 

European Union Integration: Realities and 

Perspectives”, with the support of the Erasmus+ 

Programme of the European Union. 

11-12.03.21  STIHI Liudmila 

VORNOVIȚCHI Diana 

 

PR-коммуникации (15 ore) martie 2021 CĂLUGĂREANU 

Irina 

Soft Skills: что это за навыки и как их 

развить 

aprilie 2021 SOLCAN Angela 

Webinar: How to prepare a successful proposal in 

Horizon Europe. European Commission 

23.03.21 ȘAVGA Ghenadie 

Training în cadrul proiectului MHELM  - 40 ECTS ianuarie - 

iunie 2021   

COTELNIC Ala 

DOROGAIA Irina 

SOLCAN Angela 

 

Tabelul 29. Programe de instruire profesională continuă în cadrul ASEM  

Departamentul Comerț, Turism și Alimentație Publică 

Nr. Numele prenumele Instituţia, ţara Perioada 

1.  Bulican Adrian Academia de Studii Economice din Moldova, 

Moldova, Cursuri ”Tehnologii informaționale de 

comunicare pentru procesul de instruire”, (40 ore)  

25-29 ianuarie 

2021 

2.  Turcov Elena  Academia de Studii Economice din Moldova, 25-29 ianuarie 
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Moldova, Cursuri ”Tehnologii informaționale de 

comunicare pentru procesul de instruire”, (40 ore)  

2021 

3.  Fedorciucova 

Svetlana 

Academia de Studii Economice din Moldova, 

Moldova, Cursuri ”Tehnologii informaționale de 

comunicare pentru procesul de instruire”, (40 ore)  

25-29 ianuarie 

2021 

4.  Calmâş Valentina Academia de Studii Economice din Moldova, 

Moldova, Cursuri ”Tehnologii informaționale de 

comunicare pentru procesul de instruire”, (40 ore)  

25-29 ianuarie 

2021 

5.  Tabunşcic Olga Academia de Studii Economice din Moldova, 

Moldova, Cursuri ”Tehnologii informaționale de 

comunicare pentru procesul de instruire”, (40 ore)  

25-29 ianuarie 

2021 

6.  Cernavca Mihail Academia de Studii Economice din Moldova, 

Moldova, Cursuri ”Tehnologii informaționale de 

comunicare pentru procesul de instruire”, (40 ore)  

25-29 ianuarie 

2021 

7.  Tabunşcic Olga Academia de Studii Economice din Moldova, 

Moldova. on-line platforma MOODLE, Summer 

Shool with the following topic: ”How to design 

LLL Courses at University” within EASMUS+ 

CBHE Project COMPAS  

01 iunie-20 

septembrie 

2020 

 

Tabelul 30. Informație cu privire la stagiile de perfecționare 

 Nr. Numele prenumele Instituţia, ţara Perioada 

1.  Bulican Adrian Academia de Studii Economice din Moldova, 

Moldova, Cursuri ”Tehnologii informaționale 

de comunicare pentru procesul de instruire”, 

(40 ore)  

25-29 

ianuarie 

2021 

2.  Turcov Elena  Academia de Studii Economice din Moldova, 

Moldova, Cursuri ”Tehnologii informaționale 

de comunicare pentru procesul de instruire”, 

(40 ore)  

25-29 

ianuarie 

2021 

3.  Fedorciucova Svetlana Academia de Studii Economice din Moldova, 

Moldova, Cursuri ”Tehnologii informaționale 

de comunicare pentru procesul de instruire”, 

(40 ore)  

25-29 

ianuarie 

2021 

4.  Calmâş Valentina Academia de Studii Economice din Moldova, 

Moldova, Cursuri ”Tehnologii informaționale 

de comunicare pentru procesul de instruire”, 

(40 ore)  

25-29 

ianuarie 

2021 

5.  Tabunşcic Olga Academia de Studii Economice din Moldova, 

Moldova, Cursuri ”Tehnologii informaționale 

de comunicare pentru procesul de instruire”, 

(40 ore)  

25-29 

ianuarie 

2021 

6.  Cernavca Mihail Academia de Studii Economice din Moldova, 

Moldova, Cursuri ”Tehnologii informaționale 

25-29 

ianuarie 
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de comunicare pentru procesul de instruire”, 

(40 ore)  

2021 

7.  Tabunşcic Olga Academia de Studii Economice din Moldova, 

Moldova. on-line platforma MOODLE, 

Summer Shool with the following topic: ”How 

to design LLL Courses at University” within 

EASMUS+ CBHE Project COMPAS  

01 iunie-20 

septembrie 

2020 

8 Gaugaș Tatiana Stagiu de perfecționarela pe online în cadrul 

proiectului MHELM, 40 P.C. 

Februarie-

iunie 2021 

9 Hăbășescu Mariana Stagiu de practică în cadrul întreprinderii 

"Dina Cociug" SRL 

15.06.2021-

30.06.2021 

10 Șendrea Mariana OEC CIMCERT SRL 15-28 iunie 

2021 

11 Platon Nicolae SRL Lunimar Prim  

12 Țurcanu Gheorghe Auditarea sistemelor de management 

Brodnetze , Bombonici, Johannes Grup, 5AQ, 

Oldcom, Steaua Reds, Modpresa 

 

  

Facultatea TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ 

Pe parcursul anului universitar cadrele didactice a departamentelor au participat la diverse 

programe de instruire organizate de Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al 

Calității, dar și la programe organizate în afara ASEM cu scop de perfecționare profesională.  

Tabelul 31.  Programe de instruire profesională continuă în cadrul ASEM  

Program de instruire Perioada Formator Participații 

"Inovații pedagogice în 

studiile economice și 

adaptarea la noile 

condiții a 

învățământului online"  

21-23 decembrie 

2020 (20 de ore 

academice) 

Dorina Roșca, Dr. în socio-

economia dezvoltării, 

Ecole des Hcmles Erudes en 

Sciences Sociales; 

Chicu Olga 

Berzan Ștefan 

Berzan Rodica 

Leahu Alexei,  

Tacu Mariana, 

Hârbu Eduard 

Zgureanu Aurel 

Morari Maria 

Capațină 

Valentina 

Harbu Eduard 

Atragerea fondurilor 

europene de către 

cercetători 

12 - 14 ianuarie 

2021 

Dorina Roșca, dr. Berzan Ștefan 

Berzan Rodica 

Leahu Alexei, 

Tacu Mariana, 

Hârbu Eduard 

Tehnologii 

informaționale de 

comunicare pentru 

procesul de instruire 

25 – 29 ianuarie 

2021 

Portărescu Sergiu, dr., conf. 

ASEM 

Berzan Ștefan 

Berzan Rodica 

Tacu Mariana, 

Șișcan Natalia, 

Balcan Vladimir 
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Zgureanu Aurel 

Morari Maria 

Capațină 

Valentina 

”Cursul de creator de 

cursuri pe MOODLE” 

în format de 

videoconferință. 

29 și 30 iulie 2020 Portărescu Sergiu, dr., 

conf.,ASEM 

Ilie Costas 

„Aplicarea 

tehnologiilor 

informaționale de 

comunicare și 

instruire. Sistemul 

MOODLE” 

Ianuarie 2021 (40 

ore) 

Portărescu Sergiu, dr., 

conf.,ASEM 

Berzan Rodica, 

Leahu Alexei,  

Tacu Mariana, 

Șișcan Natalia, 

Balcan Vladimir 

 

 

Tabelul 32. Alte programe de instruire : 

Program de instruire Perioada Formator Participații 

"Mathematics for 

economists"  

August 20-

Februarie 21 

12 ore astronomice 

coursera.org 

HSE University 

Kirill Bukin 

Chicu Olga 

 

”Probability and 

Statistics: Top or not 

top?”  

Martie 21-Aprilie 

21 

5 ore astronomice 

coursera.org 

University of London 

Dr James Abdey 

Chicu Olga 

„Macroeconomic 

Diagnostica” 

Ianuarie 3 -Martie 3 

2021 

course of study offered by 

IMFx, an online learning 

initiative of the International 

Monetary Fund. 

Toaca Zinovia 

Webinarul  "F5 – Web 

Application Firewall -

 soluții complexe de 

securitate pentru 

publicarea și 

monitorizarea 

aplicațiilor web” 

15 aprilie 2021  Evghenii Taran, Technical 

Sales Unit Manager, 

BAKOTECH 

Oprea Serghei 

 

Cursuri Oracle SQL, 

Tekwill 

 

august-noiembrie, 

2020 

Craciun Irina, formator Oracle Zgureanu Aureliu 

Morari Maria 

Cursuri Python, 

Coursera 

 

iulie 2020-

octombrie 2020 

Charles Severance (2), David 

Dalsveen, Paul Resnick. 

Zgureanu Aureliu 

Cursuri L. Engleză.  

 

octombrie 2020 – 

iunie 2021 

Caterenciuc Svetlana, UTM, 

formator Cambridge 

Zgureanu Aureliu 

Webinar „Gestionarea 

emoțiilor în noile 

condiții de învățare” 

12 august 2020 IFC, Chișinău Hîrbu Eduard 

Certificat de 

participare Nr. 

W1208201288 
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Webinar „7 tehnici de 

consolidare a încrederii 

elevilor în profesor” 

19 august 2020 IFC, Chișinău Hîrbu Eduard 

Certificat de 

participare Nr. 

W1908203774 

Formarea profesională 

„Secretele încrederii în 

sine a cadrului 

didactic”  

25 septembrie 2020 IFC, Chișinău Hîrbu Eduard 

Certificat de 

participare Nr. 

W2509200779 

 

Stagii de perfecționare 

 Pe parcursul anului universitar 2020-2021, un profesor din cadrul facultății a participat la 

programe/stagii de perfecționare în cadrul întreprinderilor/agenților economici. 

Tabelul 33.  Informație cu privire la stagiile de perfecționare profesională 

Nr.  Numele prenumele Instituția Perioada  

1.  Conf. univ. dr. Hîrbu Eduard Stagiu in cadrul companiei de 

asigurări „MOLDASIG” S.A. 

01.09.2020-

31.05.2021 

Programe de mobilitate /Stagii peste hotare a cadrelor didactice 

În anul academic 2020-2021 doi profesori au avut mobilitate academică Erasmus + 

Tabelul 34. Mobilitatea academică a profesorilor din cadrul facultății TISE 

 

Numele, prenumele, 

gradul și titlul 

științific 

Departamentul 

Tipul de 

mobilitate 

(stagiu/progr

am 

mobilitatea) 

Țara, denumirea 

organizației vizitate 
Perioada 

1.  Pârțachi Ion  

prof. univ. dr 

Econometrie și 

statistică 

economică 

Erasmus +,  

predare 

România, 

Universitatea 

politehnică din 

Timișoara 

21-28 iunie 

2021 

2.  Toacă Zinovia  Informatică 

Aplicată în 

Business 

Erasmus +,  

predare 

România, ASE 

București 

12-16 iulie 

2021 

 

Facultatea CONTABILITATE 

Cadrele didactice și științifico-didactice din cadrul facultății Contabilitate au urmat programe 

de instruire profesională continuă în cadrul ASEM: 

 

Tabelul 35.  Programe de instruire în cadrul ASEM 

PROGRAM DE 

INSRUIRE 
PERIOADA DURATA PARTICIPANŢII 

Inovații pedagogice in 

studiile economice și adaptarea 

la noile condiții a 

învățământului online 

Perioada: 

21-23 

decembrie 

2020  

20 ore 

academice 

Grigoroi L, Mihaila S., 

Cotoros I., Curagău N.,  

Cușmăunsă R., Țugulschi I., 

Bajan M., 
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Formator (autor): Dorina 

Roşca, Dr. în socio-economia 

dezvoltării 

 Lazari L., Erhan L., 

Bădicu G., Cauș L. 

 

Atragerea fondurilor 

europene de către cercetători 

Formator: Dorina Roşca, dr. 

Perioada: 12-

14 ianuarie 

2021 

20 ore 

academice 

Grigoroi L, Mihaila S., 

Curagău N.,  Bajan M., Lazari L., 

Erhan L., Bădicu G., Graur A. 

 

Tehnologii 

informaționale de comunicare 

pentru procesul de instruire 

Formator: Portărescu Serghei, 

dr., conf. univ., ASEM 

Perioada: 

25 - 29 

ianuarie 2021 

40 ore 

academice 

Popovici A., Curagău N. 

Graur A., Grabarovschi L., Cauș 

L. 

 

 

Totodată cadrele didactice și științifico-didactice din cadrul facultății Contabilitate  au urmat 

programe de instruire/Participări la Cursuri/stagii/treninguri de formare/dezvoltare profesională în 

cadrul altor instituții: 

Tabelul 36.  Programe de instruire în afara ASEM 

PROGRAM DE INSTRUIRE PERIOADA PARTICIPANŢII 

DAD Human Capital, Închiderea anului contabil 

2020 

01-2.03.2021 Grigoroi L., Lazari 

L. 

Webinar Word Bank Module 3 - Future of SMPs: 

Business Diversification Through Offering New Services, 

online. 

15.04.2021 Grigoroi L., 

Lazari L. 

Webinar Word Bank Module 3 - Future of SMPs: 

Digital Transformation 

04.03.21. Grigoroi L., 

Lazari L. 

Virtual seminar on the International Code of Ethics 

for Professional Accountants (IESBA Code) will be 

organized by the EU funded twinning project Enhancing 

Accounting and Audit Quality in Georgia in cooperation 

with the Service for Accounting, Reporting and Audit 

Supervision (SARAS) and the Hellenic Accounting and 

Auditing Standards Oversight Board (HAASOB). 

16.12.20 Grigoroi L., 

Lazari L. 

ACAP – Curs de instruire profesională anuală 

continuă a auditorilor. 

07-09.2020 Grumeza D. 

Webinar CFFR World Bank Group, STAREP – 

Implementation of the statutory audit regulation in the 

European Union: the experience of France 

09-12.02.21 Grumeza D. 

Iachimovschi A. 

Webinar CFFR World Bank Group, STAREP – 

International experience in setting up audit oversight and 

quality assurance: funding & staffing  

08-10.06.21 Iachimovschi A. 

Curs practic “Microsoft  EXCEL”, PROACTIVE 03-25.04. 2021 Caraman Stela 

WEBINAR  30 iulie 2020,  Impactul Covid-19 

asupra raportării financiare”,  ACCA SEE si KPMG 

Romania.  

30.07.2020 Lapițkaia L. 

WEBINAR Camera de Comerț și Industrie a 

Republicii Moldova în parteneriat cu proiectul PNUD 

28.07.2020 
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„Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” 

(AdTrade) cu sprijinul financiar al Suediei 

e-TAXCON’20 –o conferință internațională cu 

tematică fiscală, dedicată atât comunității profesioniștilor 

fiscali, cât și altor persoane cointeresate. Evenimentul este 

organizat de Asociația Patronală „Camera de Comerț 

Americană din Moldova” 

17-18 

septembrie 

2020 

III международная научно-практическая 

конференция «ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНЫХ РЫНКОВ 

АУДИТОРСКИХ И БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ В 

СТРАНАХ ЕАЭС»  

8 octombrie 

2020 

 

On-line Erasmus+ CBHE si Jean Monnet „Erasmus+ 

DAYS: proiecte, oportunități, provocări”,  

15-16 

Octombrie 

2020 

ACAP – Curs de instruire profesională anuală 

continuă a auditorilor 

12-13 mai 2021 

 

Interuniversity training course on "EU Project 

Management", within project nr. 619953-EPP-1-2020-1-

MD-EPPJMO-PROJECT, “Horizons of Moldova’s 

European Union Integration: Realities and Perspectives”, 

with the support of the Erasmus+ Programme of the 

European Union. The training was organized by Moldova 

State University 

11-12 martie 

2021 

Sesiuni de lucru online Programul Erasmus+ 2021-

2027 în Republica Moldova 12-13 Mai 2021 Jean Monnet în 

cadrul Apelului 2021 

12-13 Mai 

2021 

forumul international organizat in cadrul proiectului 

Erasmus+ PRINTel  “Issues and Perspectives of Digitally-

Enhanced Innovative Teaching & Learning in Higher 

Education",  

20 May 2021 

seminar ”Implementarea obligațiilor aferente 

contracarării spălării banilor și finanțării terorismului ”, 

organizat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării 

Banilor  al RM 

26-27 mai 

2021 

webinar  Raising the Bar on Quality Management: 

The IAASB’s New QM Standards. The World Bank Centre 

for Financial Reporting Reform (CFRR).  

2 iunie 2021 

1.Train the Academics, ACCA,  

ACCA training ,,Business Pulse with TMF: 

challenges in Accouting Profession in 21st Century”, 

9-12.12.2020  Erhan Lica 

Mihaila S. 

Training EBA. Analiza financiară - Curs pentru 

manageri nefinanțiști. Organizată de EBA Moldova în 

partenerit cu EFSE (European Found for Southeast 

European)  

31.03.2021 
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Training EBA. Aspecte esentiale în analiza 

financiară, Sesiune adaptata pentru departamentele 

financiare. Organizată de EBA Moldova în partenerit cu 

EFSE (European Found for Southeast European) 

13-14 iulie 

2021 

4.Training EBA. Deservirea calitativă a clienților în 

industria bancară, organizat de EBA Moldova. 

6-7 iulie 2020 

Training EBA. Aspecte privind protecția datelor în 

domeniul financiar-bancar, organizat de EBA Moldova 

26.11.2020 

Seminarul Stratégies d’amélioration de la qualité des 

études dans le cadre de la faculté de  Comptabilité, ASEM 

ZOOM in banking, ediția 2.0 noiembrie 2020 – 

martie 2021 

 

7. PBL Training Erasmus+ Project CBHE-JP 

“Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward 

Enhancing Students’ Competitiveness and 

Employability/PBLMD” 

 

Inovații pedagogice în era digitală. Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării Institutul de Formare 

Continuă 

 

ANALIZA FINANCIARĂ Curs pentru 

departamentele financiare 

27 noiembrie 

2020  

 

13-14 iulie 

2020 

Bîrcă Aliona 

Training „Aspecte practice cu privire la întocmirea 

rapoartelor financiare în sectorul bugetar și întocmirea 

situațiilor financiare în sectorul corporativ” organizat de 

Monitorul Fiscal al RM 

30 martie 2021 Graur Anatol 

Mihaila S. 

Bădicu G. 

 

Pe parcursul anului de studii 2020-2021 cadrele didactice din cadrul facultății Contabilitate 

nu au efectuat stagii de dezvoltare profesională în cadrul instituțiilor de învățământ din străinătate și 

alte organizații. Totodată, 4 dintre profesorii departamentului  „Contabilitate, Audit și Analiză 

Economică” au vizitat Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava activând în cadrul comisiei 

examenului de licență în cadrul programului comun de studii: 

 

 

CADRE 

DIDACTICE 

Universitatea/Instituția Perioada 

Grigoroi L., Graur A., 

Mihailă S., Caraman S. 

Universitatea Ștefan cel Mare din 

Suceava, România 

6-8 iulie 2021  

 

Cadrele didactice din cadrul departamentului „Contabilitate, Audit și Analiză Economică” au 

desfășurat stagii de perfecționare profesională în cadrul entităților din Republica Moldova:  

 

 

 

https://caae.ase.md/
https://caae.ase.md/
https://caae.ase.md/
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Tabelul 37. Formarea continuă a cadrelor științifico-didactice în cadrul entităților 

CADRE DIDACTICE ENTITATEA PERIOADA 

Grumeza D. „Modern Audit” SRL  04.05.2021 - 

21.05.2021 

Cauș Lidia SRL ,,Cris Group Consulting”, 04-29.01.2021 

Badicu Galina First Audit International SA 11-22.01.2021 

Gherasimov M. “Atlanto-Invest” SRL 21.12.2020-

15.01.2021 

Gherasimov M. “Atlanto-Invest” SRL 04.05.2021-

21.05.2021 

Bajan M. „SL-Logistic” SRL  14.12.2020-

27.12.2020 

Lazari Liliana „SL-Logistic” SRL  13.08.2020-

20.08.2020 

 

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, 

o Școală Masterală de Excelență în Economie și Business și două Școli Doctorale. Cele din urmă au 

statut de Facultate.  În fruntea fiecărei facultăți se află Decanul/Directorul ȘMEEB, ȘD. 

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.  
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Facultatea Economie Generală și Drept. Decanul facultății, Zaporojan Veaceslav, conferențiar 

universitar, doctor în științe juridice. Este membru al Senatului ASEM și al Consiliului de 

Administrație.  

Facultatea Finanțe. Decan este profesor universitar, doctor habilitat în științe economice 

Cobzari Ludmila. Este membru al Senatului ASEM și al Consiliului de Administrație. 

Facultatea Contabilitate. Decan este conferențiar universitar, doctor în științe economice 

Grigoroi Liliana. Este membru al Senatului ASEM și al Consiliului de Administrație. A fost aleasă 

pentru al doilea mandat la ședința Senatului ASEM.   

Facultatea Relații Economice Internaționale. Decan este conferențiar universitar, doctor în 

științe economice Dodu-Gugea Larisa. Este membru al Senatului ASEM și al Consiliului de 

Administrație. A fost aleasă în această funcție în anul 2021.   

Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică. Decan este conferențiar 

universitar, doctor în științe economice Toacă Zinovia. Este membru al Senatului ASEM și al 

Consiliului de Administrație.  

Școala Masterală de Excelență în Economie și Business, de asemenea are statut de facultate. 

Director (Decan) al acestei școli este conferențiar universitar, doctor în științe economice Casian 

Angela. Este membru al Senatului ASEM și al Consiliului de Administrație.  

Școala Doctorală în științe economice este condusă de profesor universitar, doctor habilitat 

Feuraș Evghenia. 

Școala Doctorală în Științe Politice și Administrative este condusă de conferențiar universitar, 

doct Copăceanu Cristina. 

 

9.3.Personal auxiliar 

Personalul  didactic-auxiliar și alte categorii de personal în anul universitar 2020 – 2021 a 

constituit 347 persoane sau 59,4% din totalul angajaților din ASEM. Din aceștia 254 sunt de sex 

feminin, ceea ce constituie 73,2% din  categoria respectivă de personal, iar 26,8% sunt de sex  

masculin. 

Tabelul 38.   Personalul auxiliar 

Alte categorii 

de personal 

Total Inclusiv 

femei 

Personal didactic-auxiliar, 

administrativ și tehnic 

180 153 

Personal auxiliar și de 

deservire (muncitori) 

167 101 

Total 347 254 

 

 

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; 



132 

 

 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 absolvenților 

ASEM; 

 Regulamentului de organizare a consilierii profesionale în cadrul ASEM. 

Pe parcursul anului universitar 2020-2021, 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. 

Serviciul Marketing, Carieră și Parteneriate al ASEM colaborează cu diverse organizații de 

tineret: ANTiM, Consiliile studențești ale facultăților, Senatul Studențesc, Comitetul Sindicatul al 

Studenților și Masteranzilor ASEM etc. Procesul de ghidare în carieră este asigurat și de colaborarea 

cu agenții economici. 

 

 

7.2.Forme metode de: 

7.2.1. Consiliere/ghidare în carieră 

Serviciile oferite în cadrul activităţii de consiliere sunt orientate în următoarele direcţii: 

Consilierea pentru conturarea traseului profesional: 

 Aplicarea testelor pentru alegerea carierei:  

 8 octombrie 2020 – ”Creșterea competențelor personale a tinerilor pentru o carieră de 

succes”, proiect destinat tinerilor pentru a-și testa abilitățile personale 

http://www.antim.org/testarea-abilitatilor-personale-pentru-o-cariera-de-

succes/?fbclid=IwAR23lc-gIHCSa-

HwGCdAgOwU601yNq4O9khFfDEeUXUzOt1qeNywuVf99Js 

 

 Acordarea consultaţiilor în vederea alegerii carierei; 

 ASEM vine în liceul tău, ediţia 2021 – proiect destinat pretendenţilor la studii (vizite 

online); 

 5-6 martie 2021 – „Fii student ASEM pentru o zi”, proiect destinat pretendenţilor la 

studii https://ase.md/proiectul-fii-student-asem-pentru-o-zi/; 

 08 aprilie 2021 - Student ACASĂ alături de ESN Chișinău, eveniment LIVE 

https://admitere.ase.md/files/admitere/fb1.mp4; 

 22 aprilie 2021 - Student ACASĂ alături de ESN Chișinău, eveniment LIVE 

https://admitere.ase.md/files/admitere/fb2.mp4; 

  20 mai 2021 - Student ACASĂ alături de ESN Chișinău, eveniment LIVE 

https://admitere.ase.md/files/admitere/fb3.mp4; 

http://www.ase.md/files/documente/regulamente/interne/2.22_Reg_traseu_profesional_absolventi_ASEM.pdf
http://www.ase.md/files/documente/regulamente/interne/2.22_Reg_traseu_profesional_absolventi_ASEM.pdf
http://www.ase.md/files/documente/regulamente/interne/2.23_Reg_organizare_consiliere_profesionala_CGC_ASEM1.pdf
http://www.antim.org/testarea-abilitatilor-personale-pentru-o-cariera-de-succes/?fbclid=IwAR23lc-gIHCSa-HwGCdAgOwU601yNq4O9khFfDEeUXUzOt1qeNywuVf99Js
http://www.antim.org/testarea-abilitatilor-personale-pentru-o-cariera-de-succes/?fbclid=IwAR23lc-gIHCSa-HwGCdAgOwU601yNq4O9khFfDEeUXUzOt1qeNywuVf99Js
http://www.antim.org/testarea-abilitatilor-personale-pentru-o-cariera-de-succes/?fbclid=IwAR23lc-gIHCSa-HwGCdAgOwU601yNq4O9khFfDEeUXUzOt1qeNywuVf99Js
https://ase.md/proiectul-fii-student-asem-pentru-o-zi/
https://admitere.ase.md/files/admitere/fb1.mp4
https://admitere.ase.md/files/admitere/fb2.mp4
https://admitere.ase.md/files/admitere/fb3.mp4
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 Difuzarea informaţiilor despre traininguri/seminare/workshopuri/programe extracurriculare 

oferite de ASEM şi alte organizaţii care au ca obiectiv dezvoltarea profesională şi personală – 

www.ase.md. 

 Organizarea întâlnirilor cu specialiştii din domeniu: 

 19 septembrie 2020 – ”De ce marketingul a murit..?”, training (organizatori: VIOSER 

Consulting și Serviciul MPC) https://www.facebook.com/cmpc.ase.md 

 20 septembrie 2020 - Programul de Stagiere ”Coke Online – 2021” (ediția I) 

(organizatori: Serviciul MPC și Coca-Cola Hellenic Moldova) 

https://pages.beamery.com/coca-

colahellenic/page/md_cokeonline?fbclid=IwAR3mdc78dyGedjmiu8B7ZJEGVg9MBiDn

HEfTIemqles7cmI47nQLfgDYxbc 

 19 noiembrie 2020 – ”Oportunități de dezvoltare pentru tineri”, forum (organizatori: 

Asociația Națională a Tinerilor Manageri (ANTiM), Serviciul MPC și alți parteneri). 

https://ase.md/forumul-oportunitati-de-dezvoltare-pentru-tineri/ 

 17 februarie 2021- „Interviul de angajare. Reguli de aur pentru a-i face față cu 

brio”, training (organizatori: Serviciul MPC al ASEM și Compania Microinvest) 

https://ase.md/trainingul-interviul-de-angajare-reguli-de-aur-pentru-a-i-face-fata-cu-brio/ 

13 mai 2021 - ”Jump into the A Game”, eveniment LIVE (organizatori: Serviciul MPC 

și Compania AMDARIS)  https://ase.md/start-aplicarilor-pentru-software 

development-internship/ https://www.facebook.com/cmpc.ase.md 

 15 mai – Code4Moldova – lansare și prezentarea raportului: Educație: Ghidarea 

tinerilor în carieră https://www.facebook.com/cmpc.ase.md 

 25 mai - Programul de Stagiere ”Coke Online – 2021” (ediția a II-a), eveniment LIVE 

(organizatori: Serviciul MPC și Coca-Cola Hellenic Moldova) 

https://ase.md/program-de-stagiere-coke-online-editia-a-ii-a/ 

https://www.facebook.com/cmpc.ase.md 

 Consilierea pentru găsirea unui loc de muncă: 

Serviciul Marketing, Parteneriate şi Carieră al ASEM contribuie la facilitarea plasării în câmpul 

muncii a absolvenților, prin diseminarea anunțurilor de angajare, a ofertelor de colaborări și stagiile 

de practică.  

Canale de diseminare: www.ase.md, facebook - @cmpc.ase.md, e-mail: cariera@ase.md, 

cariera.ase@gmail.com, e-mailurile grupelor academice.  

 Întocmirea şi plasarea pe pagina web a ASEM a listei cu cei mai buni absolvenţi; 

 Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu principalii angajatori; 

 Recepţionarea de către Serviciul MPC a ofertelor de lucru de la angajatori şi transmiterea 

informaţiei beneficiarilor prin afişe, e-mail; 

 Informarea beneficiarilor despre târgurile de joburi şi facilitarea participării acestora; 

 Acordarea sprijinului studenţilor în pregătirea pentru inserţia pe piaţa muncii prin consiliere 

privind dezvoltarea carierei, cu implicarea agenţior economici. Organizarea trainingurilor 

tematice (elaborarea unui CV, prezentarea la un interviu, comunicare etc.): 

 17 februarie 2021- „Interviul de angajare. Reguli de aur pentru a-i face față cu 

brio”, training (organizatori: Serviciul MPC al ASEM și Compania Microinvest) 

https://ase.md/trainingul-interviul-de-angajare-reguli-de-aur-pentru-a-i-face-fata-cu-

brio/ 

https://www.facebook.com/cmpc.ase.md
https://pages.beamery.com/coca-colahellenic/page/md_cokeonline?fbclid=IwAR3mdc78dyGedjmiu8B7ZJEGVg9MBiDnHEfTIemqles7cmI47nQLfgDYxbc
https://pages.beamery.com/coca-colahellenic/page/md_cokeonline?fbclid=IwAR3mdc78dyGedjmiu8B7ZJEGVg9MBiDnHEfTIemqles7cmI47nQLfgDYxbc
https://pages.beamery.com/coca-colahellenic/page/md_cokeonline?fbclid=IwAR3mdc78dyGedjmiu8B7ZJEGVg9MBiDnHEfTIemqles7cmI47nQLfgDYxbc
https://ase.md/forumul-oportunitati-de-dezvoltare-pentru-tineri/
https://ase.md/trainingul-interviul-de-angajare-reguli-de-aur-pentru-a-i-face-fata-cu-brio/
https://ase.md/start-aplicarilor-pentru-softwaredevelopment-internship/
https://ase.md/start-aplicarilor-pentru-softwaredevelopment-internship/
https://www.facebook.com/cmpc.ase.md
https://www.facebook.com/cmpc.ase.md
https://ase.md/program-de-stagiere-coke-online-editia-a-ii-a/
https://www.facebook.com/cmpc.ase.md
http://www.ase.md/
mailto:cariera@ase.md
mailto:cariera.ase@gmail.com
https://ase.md/trainingul-interviul-de-angajare-reguli-de-aur-pentru-a-i-face-fata-cu-brio/
https://ase.md/trainingul-interviul-de-angajare-reguli-de-aur-pentru-a-i-face-fata-cu-brio/
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 22 aprilie 2021 - SMART TALKS, Şcoala Crash test 

https://www.facebook.com/zlabasem/photos/a.124596926218483/162781769066665/ 

(organizatori: Serviciul MPC și Z_Lab_ASEM) 

 20 septembrie 2020 - Programul de Stagiere ”Coke Online – 2021” (ediția I) 

(organizatori: Coca-Cola Hellenic Moldova) https://pages.beamery.com/coca-

colahellenic/page/md_cokeonline?fbclid=IwAR3mdc78dyGedjmiu8B7ZJEGVg9MBi

DnHEfTIemqles7cmI47nQLfgDYxbc 

 7 iunie 2021 – Pitching Day 

https://www.facebook.com/zlabasem/photos/a.124596926218483/190544529623722  

(organizatori: Serviciul MPC și Z_Lab_ASEM); 

 Recomandarea studenţilor/masteranzilor/absolvenţilor pentru ocuparea locurilor de muncă în 

cadrul companiilor partenere (la solicitarea acestora); 

 Întocmirea şi plasarea pe pagina web a ASEM a listei cu cei mai buni absolvenţi. 

 

7.2.2. Plasare a absolvenților în câmpul muncii 

 

 Consilierea pentru găsirea unui loc de practică ce constă în acordarea sprijinului 

beneficiarului prin: 

 Identificarea surselor de căutare a locurilor de practică; 

 Identificarea corectă a locurilor de practică potrivite propriilor calificări, competenţe, 

abilităţi: 

 12 noiembrie 2020 - Stagii de practică la Victoriabank pentru studenţii ASEM 

https://ase.md/stagii-de-practica-cu-remunerare-de-la-victoriabank-pentru-studentii-

asem/ 

 22 ianuarie 2021 - Stagii de practică la Microinvest 

https://www.facebook.com/watch/?v=219795456509024 

 24 februarie 2021 – Stagii plătite la Consiliul UE 

https://www.facebook.com/cmpc.ase.md/photos/pcb.1996288397230689/199628788389

7407/ 

 Prezentarea informaţiilor despre companiile care oferă locuri de practică pentru studenţii ASEM. 

 

Modalităţi de organizare a consilierii: 

 în grup 

 individual 

 face to face 

 online 

 telefonic 

 

7.2.3. Forme, metode de evidență a absolvenților 

 

crearea bazei de date a absolvenților 2021 

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 unui formular.  

https://www.facebook.com/zlabasem/photos/a.124596926218483/162781769066665/
https://pages.beamery.com/coca-colahellenic/page/md_cokeonline?fbclid=IwAR3mdc78dyGedjmiu8B7ZJEGVg9MBiDnHEfTIemqles7cmI47nQLfgDYxbc
https://pages.beamery.com/coca-colahellenic/page/md_cokeonline?fbclid=IwAR3mdc78dyGedjmiu8B7ZJEGVg9MBiDnHEfTIemqles7cmI47nQLfgDYxbc
https://pages.beamery.com/coca-colahellenic/page/md_cokeonline?fbclid=IwAR3mdc78dyGedjmiu8B7ZJEGVg9MBiDnHEfTIemqles7cmI47nQLfgDYxbc
https://www.facebook.com/zlabasem/photos/a.124596926218483/190544529623722
https://ase.md/stagii-de-practica-cu-remunerare-de-la-victoriabank-pentru-studentii-asem/
https://ase.md/stagii-de-practica-cu-remunerare-de-la-victoriabank-pentru-studentii-asem/
https://www.facebook.com/watch/?v=219795456509024
https://www.facebook.com/cmpc.ase.md/photos/pcb.1996288397230689/1996287883897407/
https://www.facebook.com/cmpc.ase.md/photos/pcb.1996288397230689/1996287883897407/
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ORGANIZAREA DE SONDAJ 

La finele anului universitar 2020-2021 a fost organizat sondajul cu tematica ”Statutul 

profesional al absolvenților ASEM, promoția 2021, Licență” . Conform rezultatelor sondajului, la 

momentul eliberării diplomelor, absolvenții promoției 2021, sunt angajați în proporție de 48%, 

dintre care 51,6%, sunt angajați conform specialității absolvite în ASEM. În același timp 

aproximativ 3,7% 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 

7,83 puncte din 10, iar fondatorii de afaceri au apreciat cu 8,9 puncte din 10 măsura în care 

pregătirea profesională de la facultate le-a ajutat în lansarea și gestiunea afacerii.  

 

8. PARTENERIATUL SOCIAL 

8.1.Forme de colaborare 

Conform Codului Muncii, art.15 Parteneriatul social reprezintă un sistem de raporturi stabilite 

între salariați (reprezentanții salariaților), angajatori (reprezentanții angajatorilor) și autoritățile 

publice respective în procesul determinării și realizării drepturilor și intereselor sociale și economice 

ale pârților. 

Părțile parteneriatului social 

    (1) Pârțile parteneriatului social la nivel de ASEM sunt salariații și angajatorul.  

Parteneriatul social se realizează prin: 

    a) negocieri colective privind elaborarea proiectelor de contracte colective de muncă și de 

convenții colective și încheierea acestora pe baze bipartite, prin intermediul reprezentanților pârților 

parteneriatului social; 

 

8.2. Parteneri (nr. de acorduri, domeniu etc.) 

ASEM în anul de studii raportat nu a avut acorduri de parteneriat  social. 

 

9. INFORMAȚII PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR ȘI STRATEGIILOR 

NAȚIONALE 

 

În scopul promovării valorilor etică-morale și spirituale a studenților, a sporirii nivelului de 

cunoștințe generale, implementării programelor și strategiilor naționale în diverse domenii, în anul 

curent de studiu au fost organizate numeroase activități consacrate tematicii, inclusiv discuții 

tematice, dezbateri, mese rotunde, instruiri, lansări de carte etc., după cum se prezintă în continuare.   

 

9.1.Programul Național în domeniul cercetării și inovării pentru anii 

2020-2023. 

În vederea realizării obiectivelor propuse în Planul de acțiuni privind implementarea 

Programului Național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023, aprobat prin 

Hotărârea de Guvern nr. 381 din 01/08/2019, în ASEM au fost realizate mai multe activități Sintetic 

acestea sut prezentate în capitolul 10 al prezentului Raport.  

Tot odată, menționăm unele activități, care au fost realizate de membrii facultăților ASEM:  



136 

 

Participarea  cadrelor  didactice  a  Facultății  REI  la  „Atelierele  de  lucru  și  seminarele  

practice  din cadrul săptămânii de informare INFOWEEK – H2021/2020 ediția a VI-a, eveniment 

organizat de ASEM în parteneriat cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), 11-

15 martie 2021.  (Lobanov Natalia, Dodu-Gugea Larisa, Hîrbu Stella, Hioară Natalia, Pîrlog 

Angela). 

Participarea  cadrelor  științifico-didactice  a  Facultății  REI  la evenimentul care a avut loc 

în data de 16 martie 2021 în regim online – Zi de Informare COST – COST INFO DAY în regim 

online, organizat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  în comun cu Asociația COST. 

(Zorina Șișcan prof. univ., dr. hab., Dodu-Gugea Larisa conf. univ., dr. în științe economice, Benea-

Popușoi Elina conf. uinv., dr) 

Tabelul 39. Activități realizate de Facultatea Finanțe: 
Tipul activității Participanți Termen  Coordonator  

Gala Premiilor pentru cercetare științifică 

a studenților în anul 2020 

Studenții facultății 

Finanțe, cadre didactice 

29.11.2020 Banca Națională 

a Moldovei, 

Departamentul 

Investiții și 

Activitate 

bancară 

Webinar ”Excelență științifică 

Acţiunile Marie-Sklodowska Curie” 

Studenții facultății 

Finanțe, cadre didactice 

09.06.2021 Alexandru 

Roșca, 

ANACEC 

Webinar ”Gestiunea financiară a ştiinţei 

în Republica Moldova” 

Studenții facultății 

Finanțe, cadre didactice 

10.06.2021 Olga Oprea, 

Consultant 

principal, Secția 

finanțele în 

educație, cultură 

și cercetare 

Ministerul 

Finanțelor 

 

9.2.Strategia națională de ocupare a forței de muncă pentru anii 

2017-2021 

Activitățile realizate în cadrul facultăților în vederea realizării Strategiei menționate sunt 

prezentate mai jos: 

Facultatea BAA contribuie esențial la dezvoltarea spiritului de întreprinzător, prin 

organizarea şi promovarea programelor de instruire antreprenorială.    

Astfel, planurile de învățământ la specialitățile “Business şi Administrare“, “Marketing şi 

Logistică” și ”Merceologie și comerț” prevăd studierea cursului “Antreprenoriat”. În anul curent 

cca. 200 de studenţi au fost înscriși la cursul respectiv ținut de profesorii departamentului de 

Management și Antreprenoriat. 

În cadrul disciplinei Dreptul muncii, studenţii de la facultatea de drept studiază conform 

curriculei tema Rolul statului pe piaţa muncii. În acest context, în cadrul orelor practice studenţii 

analizează situaţia pe piaţa forţei de muncă din Republica Moldova, identifică probleme, propun 

soluţii, în special fiind preocupaţi de politica statului privind angajarea tinerilor în câmpul muncii. 
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La fel, pentru lucrul individual, studenţii pregătesc comunicări, prezentări cu tema: Măsuri de 

ocupare a forţei de muncă, Rolul statului în stimularea angajării tinerilor în Republica Moldova, 

Migraţia şi impactul acesteia asupra pieţii forţei de muncă din Republica Moldova. La fel, studenţii 

au participat la târgul locurilor de muncă organizat în cadrul ASEM, precum şi la mai multe ateliere 

în cadrul acestui eveniment. 

De asemenea pe parcursul anului universitar au fost organizate mai multe întâlniri cu 

angajatorii. 

19.10.2020 – Lecție publică în cadrul cursului de Antreprenoriat 

În data de 19 octombrie 2020, în cadrul cursului de Antreprenoriat, a fost organizată o lecție 

publică cu participarea studenților programului de studii Business și Administrarea (anul II) și 

Marketing și Logistică (anul III). 

Dna Ina Macovei, director “Macovei Textil” SRL, și dna Natalia Bolohan, fondator şi 

director ”Pretzel”, în calitate de invitați, au împărtășit cu studenții experiențele sale antreprenoriale 

privind cumpărarea unei afaceri existente și, respectiv, cumpărarea unei franchise. În cadrul 

discuțiilor au fost abordate efectele crizei provocate de Coronavirus asupra afacerilor, fiind 

menționate și acțiunile întreprinse în contextul perioadei pe care o traversăm. 

Evenimentul a fost organizat de departamentul Management, Facultatea BAA, în colaborare cu 

Asociația Națională a Tinerilor Manageri (ANTiM) în cadrul proiectului Erasmus + ”ReSTART - 

Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of 

higher education in Moldova”. 

 

â 

28.10.2020 – Lecție publică Leadershipul în perioada de criza  

Miercuri, 28 octombrie 2020, în cadrul cursului de Leadership, programul de master 

Managementul Proiectelor Europene, a fost organizată o lecție online cu participarea fondatorul 

companiei EduJoc - Hîncu Igor. 

Antreprenorul a descris cum pandemia a afectat activitatea afacerii și cum ei au reușit să se 

adapteze la noile condiții, de la producerea jucăriilor la confecționarea vizierelor. Hîncu Igor a 

menționat faptul, că compania s-a străduit, în această perioadă, să-și păstreze caracterul social al 

businessului, menționând dificultățile cu care s-au ciocnit, dar și oportunitățile apărute. 

Discuția a prezentat un interes sporit în rândul masteranzilor și a permis de a evidenția calitățile și 

competențele necesare unui leader în condiții de risc și incertitudine. 
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Evenimentul a fost organizat de departamentul Management în colaborare cu Asociația Națională a 

Tinerilor Manageri (ANTiM) în cadrul proiectului Erasmus + ”ReSTART - Reinforce 

entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher 

education in Moldova”. 

 

 
 

9.3.Strategia națională antidrog. 

În cadrul ASEM sunt  întreprinse acțiuni de informare, despre nocivitatea şi riscurile aferente 

consumului substanțelor narcotice sau psihotrope. 

Studenții sunt informați periodic despre aspectele negative ale consumului ilicit de droguri și 

pedeapsa prevăzută de legislație.  

 

 
9.4.Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii 

Moldova 

Acțiunile măsurabile și palpabile legate de implementarea Foii de parcurs pentru ameliorarea 

competitivității rezidă în: 

 Armonizarea sistemului de asigurare a calității educației cu Standardele Europene. În anul de 

studii 2020-2021 a fost realizat proiectul „Strategii de ameliorare a calității studiilor în 

cadrul facultății Contabilitate”, finanțat de AUF. 
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Tabelul 40.   Informație despre proiectul Strategii de ameliorare a calității studiilor în 

cadrul facultății Contabilitate”, finanțat de AUF 
Denumirea 

Proiectului 

Proiect educațional «Stratégies d’amélioration de la qualité des études dans le cadre de la 

faculté de Comptabilité, AEEM»,  2020 

Finanțator Projet régional l’AUF en Europe centrale et orientale (AUF-ECO) en collaboration avec 

l’Institut de la Francophonie pour la Gouvernance Universitaire (AUF-IFGU) Assurance 

qualité et gouvernance universitaire». Costul: 2300 eeuro 

Echipa Grigore BELOSTECINIC – Rector, dr. hab., prof. univ., academician al AŞM. 

Iuliana GEORGESCU – Profesor universitar, doctor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza 

din Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

Lilia GRIGOROI – Decan Facultatea Contabilitate 

Liliana LAZARI – Șef Departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Aliona BÎRCĂ – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Arnaud EVE – Maître de conférences en Sciences de Gestion, Université de Rouen 

Normandie – L’Ecole Universitaire de Management 

Iraida GUZUN – student, grupa CON 191 

Tatiana COSTIN – student –masterand, grupa CA 191m 

Roman VIERU – doctorand 

Maia BAJAN – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Lidia CAUȘ – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Ludmila GRABAROVSCHI – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză 

Economică 

Inga COTOROS – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Nelea CHIRILOV – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Stela CARAMAN – lector universitar departament Contabilitate, Audit și Analiză 

Economică 

Eveniment 

desfășurat 

pe 24-

25.11.2020 

7 invitați de onoare 

36 participanți din ASEM 

5 participanți din Universitatea de Stat din Moldova 

3 participanți din Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova 

Obiectivele 

proiectului 

1. Modernizarea sistemului intern de asigurare a managementului calității serviciilor 

educaționale contabile, în contextul integrării în spațiul european al învățământului 

superior; 

2. Ajustarea procesului educațional contabil nevoilor pieței europene și internaționale a 

muncii; 

3. Asigurarea unei mai bune sinergii între educația universitară în domeniul contabilității, 

auditului și controlului la nivel național și internațional în scopul îmbunătățirii calității și a 

accesului la profesie; 

4.  Racordarea la practicile internaționale a metodelor de predare – învățare - evaluare a 

disciplinelor din domeniul contabilității, auditului și controlului  

și promovarea unei abordări bazate pe rezultatele învățării  

5. Modernizarea și dezvoltarea  metodelor de predare – învățare - evaluare  prin utilizarea 

activă a tehnologiilor informaționale (IT) în predarea tradițională dar și în contextul 

învățământului la distanță sau a altor situații excepționale (Covid 19);  

6.  Armonizarea conținutului disciplinelor din domeniul contabilității, auditului și 

controlului cu cel al universităților din spațiul Uniunii Europene pentru asigurarea  

mobilității studenților, continuității și aprofundării cunoștințelor în cadrul fiecărei etape:  

licență, masterat, doctorat; 

7. Investigarea posibilităților de extindere a serviciilor educaționale cu predare în limba 

franceză la licență, masterat și de perfecționarea a contabililor din entitățile din RM cu 

vorbire în limba franceză; 

https://caae.ase.md/proiecte-de-cercetare/
https://caae.ase.md/files/caae/conf/GSA.agenda.finala.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/GSA.agenda.finala.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/GSA.agenda.finala.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/GSA.agenda.finala.pdf
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8. Identificarea strategiilor de perfecționare la nivel național a aspectelor epistemologice și 

metodologice privind cercetările științifice din domeniul contabilității; 

9. Identificarea căilor de perfecționare continuă, la nivel internațional, a colaboratorilor în 

vederea creșterii calității procesului de predare – învățare - evaluare  și de majorarea a 

numărului de publicații în reviste din bazele de date Scopus sau Web of Science 

Relevanța 

rezultatelor 

științifice 

1. Ajustarea procesului educațional contabil nevoilor pieței europene și internaționale a 

muncii, prin asigurarea unei mai bune sinergii între educația universitară în domeniul 

contabilității, auditului și controlului la nivel național și internațional, îmbunătățirea calității 

și a accesului la profesie; 

2. Racordarea la practicile internaționale a metodelor de predare – învățare - evaluare a 

disciplinelor din domeniul contabilității, auditului și controlului și promovarea unei 

abordări bazate pe rezultatele învățării.  

3. Investigarea posibilităților de extindere a serviciilor educaționale cu predare în limba 

franceză la licență, masterat și de perfecționarea a contabililor din entitățile din RM cu 

vorbire în limba franceză; 

4. Creșterea calității procesului de predare – învățare - evaluare  și de majorarea a 

numărului de publicații în reviste din bazele de date Scopus sau Web of Science 

Activități 

realizate 

1. Seminar „Management de la qualité et norme ISO 9001 dans l'enseignement supérieur et 

la recherche en Contrôle de gestion : état des lieux et perspectives” 

2. Seminar „Repères importants sur la qualité de l'enseignement supérieur comptable” 

 

 Menținerea acreditării internațională ACCA a programului de studii „Contabilitate”, 

autoevaluarea instituțională a programului de studii „Contabilitate” prin auditul intern 

ASEM, acreditarea programelor de master la „Contabilitate și audit”, „Finanțele și 

contabilitatea firmei”, „Contabilitate și servicii electronice asociate”, „Audit financiar”. 

 Aplicarea instrumentelor europene pentru facilitarea recunoașterii studiilor și calificărilor și 

eliminarea barierelor în calea mobilității academice și profesionale.  
 Promovarea mobilității academice în vederea ameliorării calității și relevanței educației. 

Menționăm aici mobilitatea academică a studentei Dabija Violeta, Con 181 la Universitatea 

„BABES BOLYAI” din Cluj-Napoca, FSEGA, în perioada 10.02.2020 - 09.06.2020, prin 

programul CEEPUS III. De asemenea în anul de studii 2020-2021 s-a aflat in mobilitate 

academică de formare la facultatea Contabilitate dr., conf. univ. Daniel Botez de la 

Universitatea din Bacău, România.   

 Identificarea, stimularea și menținerea talentelor.  
Perfecționarea sistemului de remunerare a muncii. În acest context ASEM a elaborat, consultând 

cadrele didactice ale facultății Contabilitate, Regulamentul privind evaluarea performanțelor 

cadrelor didactice universitare, Regulamentul cu privire la stabilirea normativelor de personal în 

vederea elaborării statelor de funcții în ASEM, Regulament cu privire la normarea activității 

ştiinţifico-didactice a personalului din ASEM.    

9.5.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 ASEM  prin participarea la implementarea 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 instituției. 

https://contabilitate.ase.md/ciclul-i-licenta/
https://contabilitate.ase.md/ciclul-i-licenta/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://ase.md/reglementari-asem/
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Menționăm următoarele acțiuni: 

 Dezvoltarea spiritului civic activ în rândul studenților: participare activă a studenților anului 

I de studii ale facultății Contabilitate în cadrul webinar-ului „Descriere personală în CV. 

Formula secretă a unui interviu de succes” , 06 octombrie 2020, invitat special: Ilie Dercaci, 

public speaker, business trainer, organizat de către Cercul Științific Studențesc; participare 

cu prezentare la tema „Activitatea economică a entității prin prisma operațiunilor cu 

numerarul”, 27 octombrie 2020, Codrean Violeta (prezentare Aurelia Cucu (prezentare), 

Dorin Bîrzoi (prezentare), studenții doritori de a se conecta din toate grupele academice ale 

Facultății „Contabilitate”, organizat de către Cercul Științific Studențesc.  

 Dezvoltarea voluntariatului în rândul studenților: participarea studenților Codrean Violeta si 

Daniel Revenco în organizarea evenimentului „Student Recycle Fest” dedicat Zilei Mondiale 

a Reciclării, cu atragerea partenerilor și oferirea certificatelor, 16 noiembrie 2020; 

participare la Concursul Artistic „Reciclăm, deci Câștigăm”, 16 noiembrie 2020; Codrean 

Violeta a creat videoclipul de felicitare cu ocazia Anului Nou și a Crăciunului, 31 decembrie 

2020; implicarea în proiectul „Fii Student ASEM pentru o zi”, 05 – 06 martie 2021 (Codrean 

Violeta, Valeria Maican - Con 182); participarea cu implicare în dans la proiectul (flashmob) 

de promovare a instituției , data publicării videoclipului: 04 iunie 2021 (repetiții și dans 

propriu-zis: Violeta Codrean, Daniel Revenco, Cristian Budu) implicați în ziua filmărilor: 

Irina Brighidin, Daniela Ghedea, Olga Bordea, Daniela Gulea, Dana Cebanu, Marina 

Melnic, Mihaela Dumanschi, Daniela Botnari.  

 Publicarea pe paginile web ale facultății Contabilitate și a departamentului „Contabilitate, 

audit și analiză economică” a informațiilor relevante societății civile.  

 Pe data de 23 octombrie studenții facultății REI au avut șansa de a participa la lecția 

"Relațiile Moldo-Americane": Personalități Celebre, susținută de un fost absolvent al ASEM 

Denis Roșca.  

Scopul lecției a constat în familiarizarea studenților cu istoriile diverselor personalități celebri ale 

căror rădăcini provin din Republica Moldova și care au atins în viață succese remarcabile. Pe 

parcursul lecției Domnul Roșca a reușit să demonstreze individualitatea și ingeniozitatea poporului 

nostru răspunzând și la numeroasele întrebări ale studenților. 

 

Tabelul 41. Activități realizate de Facultatea Finanțe: 

Tipul activității Participanți Termen  Coordonator  

Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2018-2020 şi a Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018-2020 

Forumul „Oportunități de dezvoltare pentru 

tineri” 

Studenții facultății Finanțe 19.11.2020 Asociația 

Națională a 

Tinerilor Manageri 

(ANTiM), 

Universul 

Dezvoltării, 

ASEM 

Lecția deschisă cu genericul „Rolul expertului 

judiciar în cadrul Centrului Național de 

Expertize Judiciare”. 

Studenții facultății Finanțe 13.04.2021 Centrul Național 

de Expertize 

Judiciare 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3755535447818376&id=767409313297686
https://caae.ase.md/cadre-didactice/
https://caae.ase.md/cadre-didactice/
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2053872798082486
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2053883424748090
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2092914167511682
https://contabilitate.ase.md/
https://caae.ase.md/
https://caae.ase.md/
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9.6.Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020” 

 
În cadrul Departamentului „Comerț, turism și alimentație publică” pe parcursului anului 

universitar au fost realizate mai multe activități care țin de strategia de dezvoltare a turismului, 

printre care: 

29.09.2020 – Seminar informativ dedicat Zilei Mondiale a Turismului 

Pe data de 29.09.2020, a avut loc SEMINARUL INFORMATIV, organizat de decanul 

FBAA Roman Livandovschi, împreună cu studenții specialității Servicii Hoteliere, Turism și 

Agrement (SHT 191), dedicat Zilei Mondiale a Turismului, sărbătorită anual pe 27 Septembrie, sub 

egida Organizației Mondiale a Turismului (OMT). Seminarul a urmat sloganul de anul acesta a 

OMT “Turism și dezvoltare rurală”. 

  17.02.2021 - Seminarul tematic „Studierea patrimoniului cultural național” 

În data de 17.02.2021, studenții facultății Business și Administrarea Afacerilor, specialitatea 

Servicii Hoteliere, Turism și Agrement, au făcut o vizită de studiu la Muzeul Național de Istorie a 

Moldovei.  

Studenții s-au familiarizat cu exponatele din cadrul expoziției tematice “Comorile trecutului 

(vestigii din aur și argint, mileniul V a. Chr. – sec. XVIII)”.  

Această expoziție reunește cele mai relevante obiecte realizate din aur și argint, provenite de 

pe teritoriul Republicii Moldova și păstrate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Moldovei. 
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9.7.Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și 

mijlocii pentru anii 2012-2020 

 

Pe lângă instruirea antreprenorială un rol major, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial 

la tineri, are posibilitatea de a prelua experiența oamenilor de afaceri de succes. De aceea, la 

facultate au fost organizate o serie de întâlniri cu întreprinzători de succes, care au prezentat 

afacerile sale, au împărtășit experiența acumulată, au prezentat succesele obținute şi greșelile făcute.  

Referitor la Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, ]n cadrul 

facultății au fost organizate: 

 

10-11.12.2020 - ReSTART: Concursul planurilor de afaceri (ediția a treia) 

Modernizarea educației antreprenoriale este posibilă doar prin depunerea unor eforturi 

considerabile în vederea dezvoltării la studenți a abilităților de a gândi și a acționa într-o manieră 

antreprenorială. Anume din aceste considerente, în cadrul proiectului ReSTART a fost 

organizat un concurs al planurilor de afaceri, ediția a treia.  

Competiția a avut loc pe data de 10-11 decembrie 2020, în regim online, fiind organizată de 

ASEM. 

La eveniment au participat masteranzi din cinci universități din Republica Moldova: ASEM, 

USM, UASM, USARB și USCH. Studenții au reușit să dovedească în mod convingător că posedă 

spiritul de inițiativă, gândirea critică, precum și abilitățile de prezentare a ideilor în limba engleză. 

Concursul a fost jurizat de o echipă internațională, compusă din profesori din Romania, Slovacia și 

Bulgaria. Toți participanții au demonstrat cunoștințe temeinice în domeniul planificării 

afacerilor, iar Alexandra Tcacenco (SAUM) a reușit să obțină victorie în acest concurs. 

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. 

 
 

02.02.2021 - Întrunirea online a Cercului ştiințific studențesc "Academia START-UP" 

02.02.21, s-a desfășurat întrunirea online a Cercului ştiințific studențesc "Academia START-

UP", organizată de colaboratorii departamentului "Management". Mulțumim dnei Ecaterina 

Ocunscaia, CEO "GRC.ua" pentru webinarul interesant şi util cu tema "Managementul inovațional 

prin prisma culturii organizaționale", precum şi studenților facultății Business şi Administrarea 
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Afacerilor pentru interesul sporit acordat problemelor legate de management, inovații şi cultura 

organizațională. La eveniment au participat cca 50 de persoane. 

 
18.02.2021 - Seminarul Practico-Științific „Experiențe de activitate în companii mixte și 

cu capital străin: studii de caz”  

În data de 18.02.2021, a avut loc Seminarul Practico-Științific "Experiențe de activitate în companii 

mixte și cu capital străin: studii de caz", organizat de departamentele “Marketing și Logistică” și 

“Business internațional”.  

La eveniment au participat peste 80 de participanți si speakeri de onoare care au absolvit ASEM - 

universitate de înalte studii economice. 

 
Cadrul de politici pe termen lung şi mediu privind dezvoltarea întreprinderilor micro, mici şi 

mijlocii (IMM-uri) din Republica Moldova este oferit de Strategia de dezvoltare a sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 şi Planul de acţiuni privind implementarea 

acestei Strategii pentru anii 2012-2014.  

O direcţie prioritară a acestei Strategii este dezvoltarea capitalului uman prin promovarea 

competenţelor şi culturii antreprenoriale. 

În prezent, educaţia antreprenorială este parte componentă a cursurilor opţionale de profil 

economic care se conţin în Curriculumul Naţional ca ore obligatorii şi  opţionale recomandate de 

Ministerul Educaţiei. În cadrul ASEM educaţia şi formarea antreprenorială se realizează şi în cadrul 

orelor disciplinei de dreptul afacerilor care este asigurată de catedra de Drept privat.  

Curriculumul la disciplina „Dreptul afacerilor" constituie o parte componentă a Planului de 

învăţământ universitar, la ciclu I. Disciplina respectivă urmăreşte scopul familiarizării studenţilor cu 

principiile dreptului afacerilor, legislaţia ce reglementează activitatea de întreprinzător, deosebirea 
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activităţii de întreprinzător de alte activităţi social – utile, determinarea cercului de activităţi premise 

faţă de cele pot fi practicate în baza permiselor speciale (licenţelor), monopol de stat sau a 

activităţilor interzise, procedura de înregistrare de stat a subiectelor dreptului afacerilor, organizarea 

şi activitatea persoanei juridice, modul de reorganizare şi lichidare a subiectelor dreptului afacerilor, 

procesul de insolvabilitate, principalele forme de organizare juridică a subiecţilor dreptului 

afacerilor şi organizarea internă a acestora. 

În acest context, curriculumul universitar presupune o echilibrare a planurilor şi programelor 

de învăţământ, obţinerea unor rezultate adecvate cerinţelor zilei de azi şi tendinţelor dezvoltării 

social-economice. Curriculumul universitar este o premisă a asigurării calităţii procesului de 

învăţământ. 

Totodată, pentru implementarea curriculum-ului disciplinar, dar şi eficientizarea procesului 

didactic la disciplina Dreptul afacerilor,  a fost  elaborat un set de materiale didactice precum 

manualul Dreptul afacerilor şi inclusiv  Indicaţiile metodice la disciplina dreptul afacerilor 

(http://irek.ase.md/). În acelaşi timp cadrele didactice realizează stagii de practică de formare în 

cadrul diferitor întreprinderi.  

Alte acțiuni întreprinse:  

 Creșterea numărului de stagii în IMM-uri pentru studenți. Analiza bazelor de realizare a 

stagiilor de practică denotă ca marea majoritate a studenților facultății Contabilitate 

realizează stagiul de practică în cadrul IMM-urilor.  

 Crearea business incubatoarelor inovative în cadrul ASEM. 

 Organizarea de către Școala de formare continuă ASEM, cu implicarea profesorilor de la 

departamentul „CAAE” a cursurilor de formare profesională a tinerilor specialiști și altor 

categorii de populație neangajate la specialitatea de Contabilitate. 

 Invitarea agenților economici la evenimentele organizate de facultatea Contabilitate în 

scopul dezvoltării culturii și a performanțelor în contabilitate. 

 

Tabelul 42. Activități realizate de Facultatea Finanțe: 

 

Tipul activității Participanți Termen  Coordonator  

Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020 

Prezentare la Simpozionul Științific 

Internaţional al Tinerilor Cercetători 

„Leasingul – sursă externă de finanțare a 

întreprinderilor din Republica Moldova” 

Golburean Mihaela, 

masterandă, FB 192 

16-17.04.2021 Cernit Rodica 

Referat pe tema ”Leasing-ul financiar – formă 

de finanțare a întreprinderilor din Republica 

Moldova” în cadrul studierii disciplinei 

Finanțarea firmei pe piața nebancară 

Gușan Marinela, 

masterandă, FCA 201 

Pe parcursul 

semestrului 

Moroi Tatiana 

Referat pe tema ”Dezvoltarea pieței financiare 

nebancare în Republica Moldova” în cadrul 

studierii disciplinei Finanțarea firmei pe piața 

nebancară 

Lupacescu Alina, 

masterandă, FCA 201 

Pe parcursul 

semestrului 

Moroi Tatiana 

Referat pe tema ”Aprecierea indicatorilor de 

performanță a Asociațiilor de Economii și 

Împrumut în Republica Moldova” în cadrul 

studierii disciplinei Finanțarea firmei pe piața 

Băleanu Natalia, 

masterandă, FCA 201 

Pe parcursul 

semestrului 

Moroi Tatiana 

http://irek.ase.md/
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nebancară 

Referat pe tema ”Aprecierea indicatorilor de 

performanță a Organizațiilor de Creditare 

Nebancară în Republica Moldova” în cadrul 

studierii disciplinei Finanțarea firmei pe piața 

nebancară 

Guja Nadejda, masterandă, 

FCA 201 

Pe parcursul 

semestrului 

Moroi Tatiana 

Referat pe tema ”Modalități de finanțare pe 

piața nebancară în Republica Moldova” în 

cadrul studierii disciplinei Finanțarea firmei 

pe piața nebancară 

Dudoladov Nicu, 

masterand, FCA 201 

Pe parcursul 

semestrului 

Moroi Tatiana 

 

9.8.Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale până în 

anul 2020 

 
Pe parcursul anului universitar Facultatea BAA în colaborare cu Agenția de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a desfășurat mai multe activități în domeniul proprietăţii 

intelectuale. 

05.02.2021 - Masă rotundă cu genericul „Proprietatea intelectuală: caracteristicile 

cadrului legislativ și baza de date a AGEPI” 

Pe 5 februarie 2021, departamentul Management a organizat o masă rotundă online cu 

genericul „Proprietatea intelectuală: caracteristicile cadrului legislativ și baza de date a AGEPI”.  

Scopul evenimentului a fost familiarizarea în cadrul disciplinei „Managementul inovațiilor” a 

studenților anului III, programul de studii Business și Administrare din cadrul Academiei de Studii 

Economice din Moldova (ASEM), privind rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea inovațiilor și 

importanța asigurării unei protecții solide a drepturilor de proprietate intelectuală. 

În cadrul evenimentului Andrei Moisei, consultant principal, Secția comunicare și instruire, Direcția 

comunicare și relații internaționale AGEPI a prezentat comunicarea „Proprietatea intelectuală – 

între pasiune și profit”, în care au fost aduse la cunoștința studenților aspecte practice ce țin de 

scopul protecției obiectelor de proprietate intelectuală, principiile și procedurile de obținere a acestei 

protecții, precum și modalitățile de gestionare și asigurare a drepturilor de proprietate intelectuală, 

în special punându-se accentele pe efectele negative ale contrafacerii și pirateriei.  

Evenimentul online s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri. 

 

 
Studenţii de la specialitatea Drept, studiază Dreptul proprietăţii intelectuale în anul 3 de 

studii. În afară de materialul teoretic, aceştia sunt preocupaţi de problemele practice cu care se 
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confruntă proprietatea intelectuală în RM. În acest context, pentru activitatea individuală 

studenţilor le sunt repartizate teme ce ţin de cele mai actuale probleme ale proprietăţii intelectuale, 

la care urmează să lucreze şi să prezinte rapoarte. La fel, anual se organizează în cadrul 

Simpozionului tinerilor cercetători o secţiune destinată proprietăţii intelectuale în colaborare cu 

AGEPI, la care participă studenţii de la specialitatea Drept cu comunicări.  

9.9.Strategia Națională în domeniul protecției consumatorilor pentru 

perioada 2013-2020 

Întrucât globalizarea comerțului impune schimbarea abordărilor privind supravegherea pieţei şi 

protecția consumatorilor iar consumatorul joacă un rol vital în economia oricărui stat care 

influențează dezvoltarea economică a statului prin încurajarea concurenței şi a inovației în cadrul 

mediului de afaceri în cadrul FBAA au fost analizate și propuse studenților aspecte legate de 

drepturile acestora, ceea ce privește şi crearea unui mediu global care să permită consumatorilor să-

şi exercite drepturile respective şi să beneficieze de pe urma lor. În prezent, în Valorificarea puterii 

consumatorului poate fi efectuată numai prin stabilirea şi menținerea unui cadru normativ şi 

instituțional care va face ca antreprenorul şi consumatorul să fie conștienți de drepturile şi obligațiile 

lor. 

În 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 proiectului. 

Membrii echipei proiectului: 

Plotnic Olesea, dr. hab., conf.univ, departamentul Drept, ASEM 

Rodica CRUDU, dr., conf. univ., Departamentul Business Internațional, ASEM, expert în cadrul 

proiectului 

Ilie Demerji, dr., conf.univ., departamentul Drept, ASEM 

În contextul  aprobării de către Guvern a Strategiei în domeniul protecţiei 

consumatorilor pentru anii 2013-2020 la Facultatea de Economie Generală şi Drept a ASEM, în 

cadrul catedrei  „Drept privat” anual este actualizată şi  aprobată curriculumul la disciplina „Dreptul 

protecţiei consumatorului” la ciclul I – licenţă, ca o disciplină obligatorie pentru toate specialităţile 

de drept, inclusiv la ciclul II – master.  

Pe parcursul anului universitar 2020-2021, în vederea promovării conţinutului disciplinei 

respective au fost promovate acţiuni de informare şi educare cu caracter permanent şi eficient, astfel 

încât implementarea curriculei la disciplina Protecţia consumatorilor fiind una temeinică şi eficientă. 

Scopul principal al Strategiei cu privire la creşterea capacităţii decizionale a consumatorilor, 

au fost desfăşurate prin acţiuni importante cu privire la informarea consumatorilor, pe de o parte, în 

calitate de studenţi despre drepturile lor şi, pe de altă parte, în calitate de beneficiari de produsele şi 

servicii plasate pe piaţă. Rolul şi importanţa programelor educaţionale va creşte, iniţiindu-se 

educarea consumatorilor în instituţiile de învățământ superior şi apoi, în baza unui curriculum mai 

complexe, la nivel de master, la disciplina Protecţia consumatorilor. 

1) Informarea studenților despre Ziua Mondială a protecției drepturilor consumatorilor – 15 

martie, precum și anunțarea despre activitățile desfășurate cu acest scop;  



148 

 

2) Aducerea la cunoștința studenților, prin intermediul paginii web oficiale a facultății 

Contabilitate, a informației privind deciziile importante adoptate cu impact asupra lor;  

 

Tabelul 43. Activități realizate de Facultatea Finanțe: 

Tipul activității Participanți Termen  Coordonator  

Strategia Națională în domeniul protecției consumatorilor pentru perioada 2013-2020 

Lecție publică „Asigurările auto obligatorii și 

facultative, provocările pieței în timpul 

pandemiei” 

Studenții facultății Finanțe 22.10.2020 Alexandru 

Lupușor, Dumitru 

Plămădeală, 

”MOLDASIG” 

S.A. 

Lecție publică „Asigurările auto obligatorii și 

facultative, provocările pieței în timpul 

pandemiei” 

Studenții facultății Finanțe 29.10.2020 Alexandru 

Lupușor, Dumitru 

Plămădeală, 

”MOLDASIG” 

S.A. 

Lecție publică „Asigurarea facultativă a 

mijloacelor de transport Auto-CASCO” 

Studenții facultății Finanțe 24.11.2020 Alexandru 

Lupușor, Dumitru 

Plămădeală, 

”MOLDASIG” 

S.A. 

Webinar ”Deservirea calitativă a clienților în 

industria bancară” 

Studenții facultății Finanțe, 

cadre didactice 

19.11.2020 Diana Pranițchi, 

Director Regional, 

Direcția Vânzări și 

dezvoltare rețea. 

Victoriabank S. A. 

 

9.10. Politica națională de Sănătate a Republicii Moldova  2007-

2021 

Un rol important în promovarea modului sănătos de viață, practicarea culturii fizice şi 

sportului îi revine Departamentului de Educație Fizică și Sport. În afară de practicarea sportului în 

cadrul orelor de Educație fizică studenții au posibilitatea să se înscrie în secțiile sportive ale 

departamentului: baschet (fete, băieți), volei (fete, băieți), atletism (fete, băieți), tenis de masă, 

trântă.  

Profesorii la fel practică cultura fizică antrenându-se in complexul Sportiv al ASEM în sala 

de forță, participând la jocurile de volei și tenis de masă.  

În cadrul unor ședințe organizate la începutul anului universitar studenții anului I ai facultății 

BAA au fost informați despre asigurările de sănătate, despre instituția medicală unde trebuie să se 

adreseze în cazul apariției problemelor de sănătate.  

Pe parcursul anului universitar 2020-2021 pentru studenții facultății BAA au fost organizate 

mai multe lecții ce țin de promovarea unui mod sănătos de viață cum ar fi:  

 Efectele unui stil de viață sedentar; 

 Alimentația sănătoasă. 

14.11.2020 – Campania de sensibilizare și informare de ziua mondială a luptei 

împotriva diabetului  
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Pe data de 14 noiembrie, studenții anului III, grupa TAP 181, specialitatea Tehnologia și 

Managementul Alimentației Publice, ghidaţi de profesorii departamentului Comerţ, Turism şi 

Alimentaţie Publică, au desfășurat în perioada 11-14 noiembrie 2020 o campanie de sensibilizare și 

informare a diferitor categorii de persoane, privind riscurile îmbolnăvirii, împărțind pliante 

angajaţilor din ASEM, locatarilor din căminele studențești ale instituţiei dar și locuitorilor din satele 

de baştină a unora din studenţii grupei, precum satul Cărpineni din raionul Hâncești şi Durleşti din 

mun. Chişinău. 

 
11.03.2021 – Seminarul de informare dedicat Zilei Mondiale de combatere a 

Tuberculozei(TB) 

Anual, pe 24 martie este marcată Ziua Mondială de combatere a Tuberculozei(TB).  

Astfel, pentru desfăşurarea cu succes a Zilei Mondiale de combatere a Tuberculozei, au loc 

mai multe acţiuni de informare şi sensibilizare a studenţilor cu privire la tuberculoză, inclusiv 

tuberculoză în asociere cu COVID-19. 

În acest context, studenții facultății BAA au participat la seminarul la informare online.  

Link-ul de acces: https://us02web.zoom.us/j/8124013943... 

Pentru mai multe detalii vizitaţi: https://ase.md/24-martie-ziua-mondiala-de-combatere-a.../ 

 
21-23 mai 2021 – Maraton universitar de imunizare „De la student la student”la care au 

participat studenții și cadrele didactice ale facultății BAA 

În perioada 21-23 mai, s-a organizat Maratonul universitar de imunizare cu genericul: „De la 

student la student”, în contextul campaniei naţionale de vaccinare împotriva COVID-19. 

Prin această acţiune s-a făcut apel la imunizare pentru toţi studenţii, personalul didactic, ştiinţifico-

didactic şi alte categorii de angajaţi ai instituţiilor de învăţământ din republică, precum şi pentru toţi 

elevii, care au împlinit vârsta de 18 ani.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F8124013943%3Fpwd%3DdE8xQXJETjRiek9ML0VUenBvSjZqUT09%26fbclid%3DIwAR3icRUQWzwwbZndPLhenzqIS_8KdqmM3XAVkkJAldfCeUQjctzg5Tv4cp8&h=AT2c4XMcERLhm133DnHKWBFgAcwN3_2x5K63QTVdKHTuLtIOViQj_62UxZADWoJTLrEDHaiZhGMJx-azBKYly1XixQX-WKqDI-HWkEhpfeJnwr48UWWXU3hW2mkFBIlxLRgA1t0qb6eQG2xIdQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1s54e3sR7nYnToTmSm96IYMScGtns-Jh3Vuqb8e1788DNI8Sz1j_HdXepv4-e9MH4JCpVgpE3tZnC2DOcom1bQKJzLinI-YkDwmhRwOh--gCsqpUQwGBi5LJfAAqepvOgP_EoIHPSrpnJfm4rgg4kK8u1WX4SOoPxnxRWfuZmZbN1ipWoOh5ofBdTvsJc9uweDhH4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fase.md%2F24-martie-ziua-mondiala-de-combatere-a-tuberculozei%2F%3Ffbclid%3DIwAR27tq1tE-OB9XNqeXEIBkLCSOjVC3_8_m9NK7lZVJQXlDCq8G4zic4W8Jk&h=AT3b5qTf0SYEUZChXNe5nt9_Vs1r9dH0V_1jMscpOb2F2jsBKvrbzPz6YAt6XGsDg_2vXjYYULacGnHcOFUWuZN7gzyzLfu0b_aQF2mGCC_k4_G3WnKAbPYy0pxb_2_80ZylZ9f-lRySJPg4ag&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1s54e3sR7nYnToTmSm96IYMScGtns-Jh3Vuqb8e1788DNI8Sz1j_HdXepv4-e9MH4JCpVgpE3tZnC2DOcom1bQKJzLinI-YkDwmhRwOh--gCsqpUQwGBi5LJfAAqepvOgP_EoIHPSrpnJfm4rgg4kK8u1WX4SOoPxnxRWfuZmZbN1ipWoOh5ofBdTvsJc9uweDhH4
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     Includerea disciplinei „Dreptul sănătăţii” în planul de studii pentru specialitatea „Drept 

economic”, masterat, nu e deloc întâmplătoare deoarece cu toţii suntem consumatorii serviciilor 

medicale, în calitate de persoane fizice, şi e necesar de a şti de ce servicii putem beneficia şi de a ne 

proteja drepturilor în cazul survenirii malpraxisului.  

  Pe lângă aspectele de ordin general legate de dreptul la ocrotirea sănătăţii se analizează aşa 

probleme cum ar fi:  reglementarea activităţii personalului medical şi farmaceutic; drepturile şi 

obligaţiile pacienţilor în exercitarea dreptului la protecţia sănătăţii; acordarea ajutorului medical în 

realizarea dreptului la viaţă; reglementarea juridică a sănătăţii reproductive; dreptul la protecţia 

sănătăţii a bolnavilor cu maladii transmisibile; protecţia sănătăţii mentale; reglementarea 

transplantului de organe, ţesuturi şi de celule umane; cercetările biomedicale şi experimentele pe 

subiecţii umani: aspecte legale şi etice; măsurile legale pentru abuzuri în sistemul de sănătate.  
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Tabelul 44. Activități realizate de Facultatea Finanțe : 

Tipul activității Participanți Termen  Coordonator  

Politica Naționala de Sănătate a Republicii Moldova 2007-2021 

Diseminarea Instrucțiunii privind 

comportamentul studenților în contextul 

situației epidemiologice COVID-19 

Studenții facultății Finanțe 14.09-16.09.2020 Conducerea 

facultății, curatorii 

de grupe 

Prezentare la Simpozionul Științific 

Internaţional al Tinerilor Cercetători 

”Finanțarea sistemului de sănătate în perioada 

de criză pandemică” 

Bușmachiu Vlada, FB 

201FR 

16.09-17.04.2021 Moroi Tatiana 

Prezentare în cadrul Olimpiadei FEAA, 

Universitatea Al.I.Cuza din Iași ”Price 

formation in pharmaceutical industry„ 

Bușmachiu Vlada, FB 

201FR 

23.04.2021 Moroi Tatiana 

1) Realizarea controlului medical obligatoriu la cazarea in căminul universitar;  

2) Asigurarea condițiilor de restabilire a sănătății studenților și cadrelor didactice prin Centrul 

curativ al ASEM;   

3) consolidarea parteneriatului vizând fortificarea sănătății studenților. În acest context a fost 

organizat la 14 mai 2021 webinarul „Formule moderne de protecție și sănătatea tinerilor în 

perioada de pandemie”. Invitații speciali au fost Mariana Vârlan, medic  ginecolog - 

oncolog,  specialist  în domeniul sănătății tinerilor și Angela Costin - reprezentant Ghedeon 

Richter în Republica Moldova. Au participat grupele academice CON-201, CON-202, CON-

203. 

4) sporirea responsabilității studenților pentru propria sănătate. În acest an de studii, 2020-

2021,  zilnic s-a realizat monitorizarea și evidența stării de sănătate a tuturor studenților, prin 

grupurile create pe Messenger pentru studenții cu frecvență și Viber pentru studenții cu 

frecventă redusă. 

5) formarea unei societăți fără tutun, alcool și droguri. Acest subiect a fost discutat cu studenții  

in cadrul întrunirilor neformale, dar și în vizitele decanului în căminul studențesc.  

 

9.11. Programul național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020 (HG nr. 360 

din 06.06.2012) 

1) Informarea studenților despre drepturile și obligațiile în spațiile ASEM în corespundere cu 

Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului ASEM. 

2) Monitorizarea aplicării politicilor interne privind consumul de alcool în ASEM 

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 cadrul grupelor TAP s-a discutat utilizarea produselor funcționale la 

fabricarea unor articolelor de patiserie. 

Una dintre tendințele actuale ale societății este de a implementa în viața de zi cu zi un mod 

de viață sănătos, ceea presupune în primul rând consumul de produse alimentare care aduc beneficii 

organismului uman. Populația devine tot mai conștientă de influenta pe care o are alimentația asupra 

stării de sănătate și este selectivă atunci când decide ce să mănânce. 

https://www.facebook.com/asemcontabilitate/photos/2238953299574449
https://ase.md/files/legal/interne/4.1_cod_stud.pdf


152 

 

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. 

Tradițional, la începutul anului de studii, în cadrul primei întruniri cu anul I de studii, se 

informează studenții despre prezența și amplasarea cantinelor in campusul universitar ASEM, 

precum și despre modul sănătos de alimentare în timpul studenției.  

 

9.13.Programul național de asigurare a egalității de gen 

La Facultatea de Business şi Administrarea Afacerilor accesul studenţilor la diferite servicii 

şi privilegii, inclusiv burse de studii, este asigurat pe bază de egalitate, în funcție de rezultatele la 

învățătură, în activitatea de cercetare, sportivă, culturală etc.   

Tabelul 45. Activități realizate de Facultatea Finanțe: 

Tipul activității Participanți Termen  Coordonator  

Programul naţional de asigurare a egalității de gen pentru anii 2016-2020 

Prezentare la Simpozionul Științific 

Internaţional al Tinerilor Cercetători ”Overall 

gender analysis of public expenditures in the 

Republic of Moldova” 

Furdui Alexandru, 

masterand FPF 191 

16-17.04.2021 Petroia Andrei 

Referat pe tema „Analiza de gen a 

cheltuielilor publice pentru asigurarea cu 

pensii în Republica Moldova” în cadrul 

studierii disciplinei Bugetarea sensibilă la gen 

Varzari Ion, Gasnas 

Alexandra, masteranzi FPF 

201m 

Pe parcursul 

semestrului 

Petroia Andrei 

Referat pe tema „Analiza de gen a 

cheltuielilor publice pentru securitate socială 

și bunăstare în Republica Moldova” în cadrul 

studierii disciplinei Bugetarea sensibilă la gen 

Caraja Nadejda, 

masterandă, FPF 201m 

Pe parcursul 

semestrului 

Petroia Andrei 

Referat pe tema „Analiza de gen a 

cheltuielilor publice pentru sănătate în 

Republica Moldova” în cadrul studierii 

disciplinei Bugetarea sensibilă la gen 

Berezovschi Valeria, 

masterandă, FPF 201m 

Pe parcursul 

semestrului 

Petroia Andrei 

Referat pe tema „Gender analysis of public 

spending for social security and welfare in the 

Republic of Moldova” în cadrul studierii 

disciplinei Bugetarea sensibilă la gen 

Maan Prabhsimran Singh, 

masterand, AFB 201m 

Pe parcursul 

semestrului 

Petroia Andrei 

Referat pe tema „Gender analysis of public 

spending for social security and welfare in the 

Republic of Moldova” în cadrul studierii 

disciplinei Bugetarea sensibilă la gen 

Murzac Alexandru, 

Volcinschi Dragomir-

Gabriel, masteranzi, AFB - 

201m 

Pe parcursul 

semestrului 

Petroia Andrei 

Referat pe tema „Gender analysis of public 

spending for health care in the Republic of 

Moldova” în cadrul studierii disciplinei 

Bugetarea sensibilă la gen 

Jivova Elizaveta, 

Ladenenco Alexandra, 

masterandă, AFB 201m 

Pe parcursul 

semestrului 

Petroia Andrei 

Referat pe tema „Overall gender analysis of 

public expenditure in the Republic of 

Moldova” în cadrul studierii disciplinei 

Bugetarea sensibilă la gen 

Furdui Alexandru, 

masterand, AFB 201m 

Pe parcursul 

semestrului 

Petroia Andrei 

Susținerea tezei de master ”Analiza de gen a Zadnipru Rodica, 24-27 mai 2021 Petroia Andrei 
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cheltuielilor publice în Republica Moldova” FPF191m 

Elaborarea tezei de doctor „Integrarea 

aspectului de gender în procesul bugetar în 

Republica Moldova” 

Sandu Irina Pe parcursul anului Petroia Andrei 

Elaborarea tezei de doctor „Impactul 

decalajului salarial între femei și bărbați 

asupra situației socio-economice a Republicii 

Moldova” 

Robu Mariana Pe parcursul anului Petroia Andrei 

 

9.14.Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 

În scopul asigurării unui management eficient al deșeurilor, precum și pentru micșorarea 

costurilor pentru copertarea tezelor de licență/master, conform ordinului rectorului ASEM nr. 502-

St din 19.12.2017, începând cu anul universitar 2018-2019, legătoria tezelor de licență/, master se 

efectuează doar prin copertare euro cu arc de plastic. 

 

9.15.Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova 

Digitală 2020” 

 

În perioada septembrie 2020 – iunie 2021, 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 (în tomna anului 2020 seminarele au fost cu 

prezență fizică), realizate cu ajutorul instrumentelor digitale și prin intermediul diferitelor platforme 

educaționale: Moodle, Zoom, Google Classrooms, conform orarului stabilit anterior.  

În anul universitar 2020-2021, profesorii facultății BAA au dezvoltat peste 50 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 relaţiilor internaţionale cât şi la dezvoltarea 

furtunoasă atât a relaţiilor comerciale internaţionale. În acelaşi timp progresele obţinute de 

tehnologiile informaţionale au dus în mod inevitabil la implementarea acestora în diferite domenii 

ale vieţii, inclusiv în relaţiile de comerţ intern şi cel internaţional.  

      Integrarea în structurile internaţionale este o imperativitate a zilei pentru Republica Moldova, şi, 

în aceste condiţii, disciplina dată, de rând cu celelalte discipline din categoria „internaţionale”, îi va 

ajuta pe viitorii jurişti să se adapteze mai bine la noile realităţi existente. 

 Din aceste considerente, în noile planuri de studii pentru ciclul II masterat a fost inserată o 

nouă disciplină Dreptul comerţului electronic. Temei pentru inserarea acestei discipline a servit 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii 

informaţionale “Moldova Digitală 2020” nr. 857  din  31.10.2013//Monitorul Oficial nr.252-

257/963 din 08.11.2013. Pe lângă acest act normativ putem să enumerăm şi Legea privind comerţul 

electronic nr.284-XV din 22.07.2004 // Monitorul Oficial al R.Moldova nr.138-146/741 din 
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13.08.2004; Lege privind semnătura electronică şi documentul electronic nr.91  din  29.05.2014 // 

Monitorul Oficial nr.174-177/397 din 04.07.2014; Lege privind prevenirea şi combaterea 

criminalităţii informatice nr.20-XVI  din  03.02.2009 // Monitorul Oficial nr.11-12/17 din 

26.01.2010; Lege cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică nr. 114  din  18.05.2012 // 

Monitorul Oficial nr.193-197/661 din 14.09.2012; Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu 

privire la Concepţia guvernării electronice nr. 733  din  28.06.2006 // Monitorul Oficial nr.106-

111/799 din 14.07.2006. 

 În cadrul cursului, pe lângă aspecte de ordin general legate de comerţul electronic, contractul 

în formă electronică, principalele etape ale negocierii, încheierii şi executării lui au fost analizate şi 

alte probleme nu mai puţin importante cum ar fi: mijloacele de probă în Internet; litigii privind 

contractul; dreptul de autor în sistemele informatice; protecţia consumatorilor în cadrul comerţului 

electronic; protecţia consumatorilor în cadrul comerţului electronic; infracțiunile în sistemele 

informatice; reglementarea comerţului electronic în Republica Moldova etc. 

Tabelul 46. Activități realizate de Facultatea Finanțe: 

Tipul activității Participanți Termen  Coordonator  

Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020” 

Webinar internațional cu tema „Navigarea 

cadrul de reglementare în domeniul 

criptografic din Marea Britanie / UE” 

Studenții facultății Finanțe, 

cadre didactice 

03.02.2021 Departamentul 

Finanțe și asigurări 

Webinar ”Plățile electronice” Studenții facultății Finanțe, 

cadre didactice 

24.03.2021 Untila Irina, 

Country Manager, 

Master Card 

Moldova; 

Lupolov Denis, 

Fondator și 

director, 

RUNPAY; 

Sidorenco 

Alexandra, Șef al 

Direcției 

Dezvoltare 

Produse Digitale, 

MAIB 

Referat pe tema ”The features of Blockchain 

technology” în cadrul Cercului științific al 

tinerilor cercetători Tinerii Monetariști 

Magaleaș Boris, FB 193 27.03.2021 Biloocaia Svetlana 

Referat pe tema ”Основные тенденции 

цифровизации финансового сектора” în 

cadrul Cercului științific al tinerilor 

cercetători Tinerii Monetariști 

Ciumacenco Irina, FB 194 27.03.2021 Biloocaia Svetlana 

Referat pe tema ”Развитие современных 

цифровых финансовых технологий: новые 

инструменты и перспективы их 

использования” în cadrul Cercului științific 

al tinerilor cercetători Tinerii Monetariști 

Rotaru Cristina, FB194  

Gherstioga Olga, FB194 

27.03.2021 Biloocaia Svetlana 

Referat pe tema ”Innovation forms of capital 

raising (ICOs, STOs etc.)” în cadrul Cercului 

științific al tinerilor cercetători Tinerii 

Monetariști 

Grecu Luminița, FB 193 27.03.2021 Biloocaia Svetlana 

Webinar ”Securitatea cibernetică: cum ne 

protejăm finanțele pe online” în cadrul 

Cercului științific al tinerilor cercetători 

Tinerii Monetariști 

Studenții facultății Finanțe 28.05.2021 Serghei Stoianov,  

Evelina 

Frecăuțeanu, 

Victoriabank 
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Decanatul și departamentele din cadrul facultății Contabilitate ASEM și-au concentrat 

eforturile în:   

1) promovarea generării conținutului și serviciilor digitale.  

1.1) Au fost reînnoite conținuturile paginilor web a facultății Contabilitate și a departamentului 

„Contabilitate, audit și analiză economică”. 

1.2) Toate disciplinele programului de studiu „Contabilitate” sunt plasate pe platforma 

MOODLE ASEM. Ele conțin curriculumul disciplinei, conținutul didactic al prelegerilor, 

lecțiilor practice, testele si examenele. 

1.3) Toți studenții și profesorii ASEM dispun de adrese de email corporative.   

2) consolidarea competențelor digitale pentru a permite inovarea și a stimula utilizarea. Pentru 

utilizarea platformei MOODLE au fost elaborate instrucțiuni de folosire a acesteia și 

filmulețe video.   

 

9.16.Planul național de acțiuni în domeniul dreptului omului pentru anii 

2018-2022 

Tabelul 47. Activități realizate 
Tipul activității Participanți Termen  Coordonator  

Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022 

Dezbateri academice ”Salariul minim garantat 

în sectorul real” 

Studenții facultății Finanțe, 

cadre didactice 

04.11.2020 Asociația 

Națională a 

Dezbaterilor 

Academice - 

ANDA 

Webinar ”Aspecte privind protecția datelor cu 

caracter personal în domeniul financiar-

bancar” 

Studenții facultății Finanțe, 

cadre didactice 

26.11.2020 Bozianu Sergiu, 

Președinte al 

Asociatiei pentru 

protecția vieții 

private 

Webinar ”Relațiile de muncă. Drepturile și 

obligațiile angajaților si angajatorilor” 

Studenții facultății Finanțe, 

cadre didactice 

10.12.2020 Eduard Gurin, 

asociat al casei de 

avocatură Vernon 

 

 
9.16.Programul național strategic in domeniul securității demografice a 

Republicii Moldova (2011-2025). 

 18 februarie 2021 - Workshopul "Regândirea Managementului Migrației: experiența 

europeană și națională". 

 La 18 februarie 2021, a fost organizat atelierul de lucru de către cadrele științifico-didcatice 

a Departamentului Business Internațional "Regândirea Managementului Migrației: experiența 

europeană și națională". Acest eveniment reprezintă o acțiune în cadrul proiectului Jean Monnet 

Chair înUE studies and Migration, implementat de către ASEM cu suportul financiar al programului 

Erasmus+ al Uniunii Europene. Evenimentul a fost moderat de Dl Mihai HACHI, coordonator al 

proiectului Jean Monnet EUMIGRA și au participat studenții facultății REI. 

 

 

https://contabilitate.ase.md/
https://caae.ase.md/
https://moodle.vle.ase.md/login/index.php
https://moodle.vle.ase.md/login/index.php
https://moodle.vle.ase.md/login/index.php
https://www.facebook.com/AOANDADebate/?__cft__%5b0%5d=AZXDWUrvv1VCCjT0AYSGdrmWFg_kJo0UGECACd3LQdgS6iUgaJBYsBHrRNGMeFK7wac2sKi3iaxcoX-i2iCNlg9nd87ckm_Ny_y1YcVyYwmnVd_dJlak9oKXXIciRHbVcYkpkdvADR5pBEEtaH1W5ObF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AOANDADebate/?__cft__%5b0%5d=AZXDWUrvv1VCCjT0AYSGdrmWFg_kJo0UGECACd3LQdgS6iUgaJBYsBHrRNGMeFK7wac2sKi3iaxcoX-i2iCNlg9nd87ckm_Ny_y1YcVyYwmnVd_dJlak9oKXXIciRHbVcYkpkdvADR5pBEEtaH1W5ObF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AOANDADebate/?__cft__%5b0%5d=AZXDWUrvv1VCCjT0AYSGdrmWFg_kJo0UGECACd3LQdgS6iUgaJBYsBHrRNGMeFK7wac2sKi3iaxcoX-i2iCNlg9nd87ckm_Ny_y1YcVyYwmnVd_dJlak9oKXXIciRHbVcYkpkdvADR5pBEEtaH1W5ObF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AOANDADebate/?__cft__%5b0%5d=AZXDWUrvv1VCCjT0AYSGdrmWFg_kJo0UGECACd3LQdgS6iUgaJBYsBHrRNGMeFK7wac2sKi3iaxcoX-i2iCNlg9nd87ckm_Ny_y1YcVyYwmnVd_dJlak9oKXXIciRHbVcYkpkdvADR5pBEEtaH1W5ObF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AOANDADebate/?__cft__%5b0%5d=AZXDWUrvv1VCCjT0AYSGdrmWFg_kJo0UGECACd3LQdgS6iUgaJBYsBHrRNGMeFK7wac2sKi3iaxcoX-i2iCNlg9nd87ckm_Ny_y1YcVyYwmnVd_dJlak9oKXXIciRHbVcYkpkdvADR5pBEEtaH1W5ObF&__tn__=kK-R
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9.17.Planul sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-

2020. 

Au fost realizate următoarele acțiuni: 

 Reducerea incidenței fraudei academice prin organizarea de întruniri publice cu studenții 

anului III de studii, cu tematica „Căile etice de elaborare a tezei de licență”, utilizarea 

platformei/softului antiplagiat cu monitorizarea indicatorilor de progres. În anul de studii 

2020-2021 tezele de licență a 16 absolvenți de la programul comun de studii cu diplomă 

dublă „Contabilitate” au fost verificate atât prin sistemul antiplagiat ASEM, cât și a 

sistemului de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România. Nu s-au identificat 

abateri de la norme. De asemenea anual  se emite Ordinul rectorului ASEM cu referire la 

interzicerea colectării mijloacelor bănești în scopul organizării examenelor de absolvire. 

 Aplicarea Codului de etică universitară al ASEM, Codului universitar al drepturilor și 

obligațiilor studentului ASEM, pentru promovarea educației de integritate și anticorupție; 

 Prezența și cunoașterea de către cadrele didactice a Regulamentului cu privire la evidența 

cazurilor de influență necorespunzătoare, Regulamentului cu privire la evidența cazurilor de 

influență necorespunzătoare.  

 continuarea eforturilor de eradicare a practicilor neconforme în procesul de elaborare și 

susținere a tezelor, a examenelor anuale și a examenelor de finalizare a studiilor. Or, în anul 

de studii 2020-2021, Comisia de asigurare a calității facultății Contabilitate a decis 

neadmiterea la susținerea tezelor de licență pentru 4 absolvenți de la ciclul I Contabilitate, pe 

motiv de plagiere.  

În cadrul unor ședințe organizate pe parcursul anului universitar 2020-2021, 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 septembrie 2020 și februarie 2021, 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 2021.  

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. 

https://vle.ase.md/univap/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://ase.md/reglementari-asem/
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În cadrul ASEM studenții 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. 

  

9.18. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 

2020” 

ASEM, prin structurile sale administrative si didactice-științifice,  contribuie la implementarea 

acesteia prin dezvoltarea și actualizarea continuă a cadrului normativ instituțional cu privire la 

organizarea și realizarea unui procesul educațional de calitate, conform cu cele mai bune practici. În 

acest scop ASEM a elaborat și realizează Planul strategic de dezvoltare al ASEM pentru perioada 

2018-2022  și al Planul ASEM de acțiuni pentru anul 2020 și Planul ASEM de acțiuni pentru anul 

2021. Fiecare facultate și departament și-au elaborat propriile planuri de acțiuni pentru anii 2020, 

2021, au elaborat și realizat în anul de studii 2020-2021 obiectivele calității, concordate cu 

Obiective ale calității în ASEM pentru anul de studii 2020-2021. Acțiunile măsurabile și palpabile 

legate de implementarea Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 rezidă în:         

 actualizarea și modernizarea curriculumul disciplinelor din perspectiva din perspectiva 

centrării pe competențe, pe cel ce învață și pe necesitățile mediului economic.  

Tabel 48. Activități realizate la Facultatea Contabilitate 

Nr. Denumirea lucrării 

didactico-ştiinţifice 

Autori Decizia Comisiei metodice  Decizia 

Consiliului 

Facultății 

Contabilitate 

1.  Curriculumurile și Fișele 

la disciplinele 

departamentului 

„Contabilitate, Audit 

 şi Analiză Economică” la 

ciclul I, licenţă 

obligatorii/opţionale   

Titularii cursurilor,  

Coordonator  

L. GRIGOROI  

dr., conf. univ. 

Aprobare şi recomandare 

spre promovare Consiliului 

Facultăţii „Contabilitate” şi 

Consiliile Facultăților 

„Business şi Administrarea 

Afacerilor”, Finanțe, 

Economie Generală și 

Drept, Relații Economice 

Internaționale 

Proces verbal nr. 1  din  

7 septembrie 

2020 

Aprobate Proces 

verbal nr. 1  din  

8 septembrie 

2020 

2.  Curriculumurile și Fișele 

la disciplinele 

departamentului 

„Contabilitate, Audit 

 şi Analiză Economică” la 

ciclul II, masterat 

obligatorii/opţionale   

Titularii cursurilor 

Coordonator  

L. GRIGOROI 

dr., conf. univ. 

Aprobare şi recomandare 

spre promovare Consiliului 

Coordonator al Şcolii 

Masterală de Excelenţă în 

Economie şi Business. 

Proces verbal nr. 1  din  

7 septembrie 

2020 

Consiliul Școlii 

Masterale 

3.  Curriculumurile și Fișele Titularii cursurilor - Aprobate Proces 

https://ase.md/reglementari-asem/
https://ase.md/files/legal/interne/1.2_plan_strategic_2022.pdf
https://ase.md/files/legal/interne/1.2_plan_strategic_2022.pdf
https://ase.md/files/legal/interne/2.33_obc2021.pdf
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la disciplinele 

programului de studii 

„Contabilitate” ciclul I, 

licență obligatorii/opționale   

Coordonator  

L. GRIGOROI  

dr., conf. univ. 

verbal nr. 1  din  

8 septembrie 

2020 

 

 modernizarea curriculumului universitar la specialitatea Contabilitate, la ciclul I Licență. 

Elaborarea unui nou Plan de învățământ la specialitatea Contabilitate a rezultat din 

modificarea actelor normative naționale și instituționale în domeniu, aplicarea celor mai 

bune practici internaționale, conformarea cu exigențele angajatorilor și a cerințelor pieței 

muncii. Noile planuri de învățământ au fost aprobate la ședința departamentului 

„Contabilitate, audit și analiză economică, (pr. Verbal nr. din 2021) și validate prin ședința 

Consiliului facultății Contabilitate din 27 aprilie 2021 (pr. Verbal nr. 7).     

 dezvoltarea competențelor digitale prin elaborarea și aplicarea conținuturilor educaționale 

digitale în procesul educațional. 

Toate disciplinele predate de profesorii din cadrul departamentului „Contabilitate, audit și 

analiză economică” sunt asigurate cu conținuturi digitale plasate în MOODLE ASEM, după 

cum urmează: pentru disciplinele predate la ciclul Licență – 74 de cursuri: 

https://moodle.vle.ase.md/course/index.php?categoryid=2; pentru disciplinele predate la 

ciclul Masterat – 55 de cursuri: https://moodle.vle.ase.md/course/index.php?categoryid=11 

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. 

 elaborarea unui nou sistem de calcul a sporului la salariu a cadrelor didactice, bazat pe 

performanțele personalului didactic și auxiliar. 

 Asigurarea cu manuale 

 

Tabel 49. Realizarea manualelor de către profesorii facultății Contabilitate 

Nr. Denumirea manualului Autori Decizia Consiliului 

Ștințifico- metodic al 

ASEM  

Decizia 

Senatului ASEM 

1.  Contabilitatea 

întreprinderii   

Coordonator  

L. GRIGOROI  

dr., conf. univ. 

Aprobare şi recomandare 

Senatului ASEM  

Proces verbal nr. 1  din  

August 2020 

Aprobat Proces 

verbal nr. 1  din  

August 2020  

 

Tabel 50. Asigurarea cu alte materiale didactice, elaborate de către profesorii de la 

facultatea Contabilitate. 

Nr. Denumirea lucrării 

didactico-ştiinţifice 

Autori Decizia Comisiei metodice  Procesul 

verbal nr., şi 

data 

1.  Note de curs „Audit 

financiar”  

GRUMEZA D., dr., 

conf.univ., 

IACHIMOVSCHI A. 

dr., conf.univ.  

Aprobare şi recomandare spre 

promovare Consiliului Facultăţii 

„Contabilitate” 

Proces verbal nr. 2  din  

Proces verbal 

al Consiliului 

Facultății 

Contabilitate, 

nr. 2  din  

https://caae.ase.md/
https://caae.ase.md/
https://moodle.vle.ase.md/course/index.php?categoryid=2
https://moodle.vle.ase.md/course/index.php?categoryid=11
https://www.facebook.com/photo?fbid=1482710038595476&set=pcb.1482711205262026
https://www.facebook.com/photo?fbid=1482710038595476&set=pcb.1482711205262026
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29 octombrie 

2020 

29 octombrie 

2020 

2.  Îndrumar metodic pentru 

stagii de practică la 

Programul de masterat 

„Audit financiar” 

IACHIMOVSCHI A. 

dr., conf.univ., 

GRUMEZA D., dr., 

conf.univ. 

Aprobare şi recomandare spre 

promovare Consiliului 

Coordonator al Şcolii 

Masterală de Excelenţă în 

Economie şi Business. 

Proces verbal nr. 2  din  

29 octombrie 2020 

- 

3.  Методическое 

руководство по 

подготовке дипломной 

работы специальность 

«Бухгалтерский учет», 

pentru studenții ciclului I, 

Licență, învățământ cu 

frecvență şi frecvență 

redusă 

GRABAROVSCHI L. 

dr., conf. univ., CAUŞ 

L. dr., conf. univ., 

CHIRILOV N.. dr., 

conf. univ. 

Aprobare şi recomandare spre 

promovare Consiliului Facultăţii 

„Contabilitate” 

Proces verbal nr. 3 din  

22 martie 2021 

Proces verbal 

al Consiliului 

Facultății 

Contabilitate,

nr. 6 din 09 

aprilie 

2021 

4.  Indicații metodice privind 

elaborarea proiectului de an la 

Contabilitate pentru studenții 

specialității ,,Contabilitate” 

ciclului I, Licență, învățământ 

cu frecvență și frecvență 

redusă 

Angela POPOVICI, 

dr., conf. univ. 

Aprobare şi recomandare spre 

promovare Consiliului Facultăţii 

„Contabilitate” 

Proces verbal nr. 4 din  

5 aprilie 2021 

Proces verbal 

al Consiliului 

Facultății 

Contabilitate, 

nr. 6 din  

09 aprilie 

2021 

5.  Ghid metodic privind 

elaborarea și susținerea tezei 

de master la programele de 

masterat ,,Contabilitate și 

audit“, ,,Audit financiar”, 

,,Finanțele și contabilitatea 

firmei”,  ,,Contabilitatea și 

servicii electronice avansate” 

COTOROS Inga - dr., 

conf. univ., BĂDICU 

Galina - dr., conf. univ, 

IACHIMOVSCHI 

Anatol - dr., conf. univ. 

Aprobare şi recomandare spre 

promovare Consiliului 

Coordonator al Şcolii Masterală 

de Excelenţă în Economie şi 

Business. 

Proces verbal nr. 5 din  

18 iunie 2021 

- 

  

 Promovarea parteneriatelor pentru educație:  

1) programul comun de studii cu diplomă dublă cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava; 

2) Cotutela in coordonarea doctoranzilor de ciclul III Doctorat; 

3) Organizarea de conferințe, ateliere de lucru, stagii de practică pentru studenți și 

profesori; etc.  

 Responsabilizarea societății pentru asigurarea unei educații de calitate:  

1) Implicarea reprezentanților mediului de afaceri în comisiile de finalizare a studiilor 

superioare de licență;  

2)  Chestionarea coordonatorilor bazelor stagiilor de practică;  

3) Chestionarea angajatorilor cu privire la cunoștințele și competențele  studenților;  

4) Implicarea reprezentanților unor entități în oferirea de lecții publice pentru studenți;  

5) Implicarea contabililor practicieni in predarea cursurilor de specialitate;  

6) Informarea pe rețelele de socializare despre oferta educațională si realizările facultății în 

derularea studiilor.   
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 Sporirea participării studenților la procesele de luare a deciziilor, inclusiv la elaborarea, 

implementarea și evaluarea politicilor educaționale. Or, structurile administrative ale 

Facultății Contabilitate includ în componențele sale un procent reprezentativ de studenți, 

cum ar fi: în Consiliul Facultății Contabilitate – 26,66% (4 studenți din totalul de 15 

membri), Comisia de asigurare a calității facultății Contabilitate – 33,33% (2 studenți din 

totalul de 6 membri), Facultatea Contabilitate are un reprezentant al studenților în Senatul 

ASEM.       

 Eficientizarea și flexibilizarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice și 

manageriale. Anual ASEM organizează cursuri de dezvoltare profesională continuă pentru 

cadrele didactice ale ASEM. În anul de studii 2020-2021, cadrele didactice ale 

departamentului „Contabilitate, audit și analiză economică” au urmat trei cursuri organizate 

de ASEM:  

1) Inovații pedagogice in studiile economice și adaptarea la noile condiții a învățământului 

online Formator (autor): Dorina Roşca, Dr. în socio-economia dezvoltării (21-23 

decembrie 2020 – 20 ore academice) – 11 cadre didactice, ceea ce formează 44 % din 

totalul membrilor departamentului CAAE.  

2) Atragerea fondurilor europene de către cercetători Formator: Dorina Roşca, dr. – 8 cadre 

didactice (12-14 ianuarie 2021, 20 ore academice), or, 32 % din totalul membrilor 

departamentului CAAE. 

3)  Tehnologii informaționale de comunicare pentru procesul de Formator: Portărescu 

Serghei, dr., conf. univ., ASEM (25 - 29 ianuarie 2021, 40 ore academice), or, 24 % din 

totalul membrilor departamentului CAAE. 

Promovarea cercetării ca instrument de formare profesională avansată și vector de susținere a 

performanței și calității în învățământul superior 

Facultatea Finanțe a  organizat mai multe activități, care  reflectă prevederile strategiei 

menționate. 

Tabelul 51. Activități organizate de facultatea Finanțe 
Tipul activității Participanți Termen  Coordonator  

Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020” 

Călătoria virtuală pe ”Drumul banilor” Studenții facultății Finanțe, 

cadre didactice 

29.10.2020 Banca Națională a 

Moldovei 

Lansarea ediției a 2-a al Programului ZOOM 

in banking 

Studenții facultății Finanțe, 

cadre didactice 

11.11.2020 Victoriabank S.A., 

Asociația 

Businessului 

European 

 

 

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 2020, s-a axat 

pe realizarea proiectelor finanţate din sursele bugetului de stat, precum și proiectelor de inițiativă. 

Pe parcursul anului 2020 activitatea de cercetare și transfer tehnologic, finanţată din sursele 

bugetului de stat, s-a concentrat pe realizarea următoarelor proiecte: 

https://contabilitate.ase.md/consiliul-facultatii/
https://ase.md/senatul-si-membrii-senatului-asem/
https://ase.md/senatul-si-membrii-senatului-asem/
https://caae.ase.md/
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Programul de Stat 
1. 20.80009.0807.35: ”Drepturile omului în Republica Moldova: dimensiunea financiară și 

consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice” (2019-2023) - Director de proiect: 

SECRIERU Angela, prof. univ., dr. hab.   

2. 20.80009.1606.09: "Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de 

muncă" (2019-2023) - Director de proiect: BIRCA Alic, prof. univ., dr. hab.   

3. 20.8009.1606.42: ” Configurarea businessului inovațional în contextul concurenței 

regionale” (2019-2023) - Director de proiect: PISANIUC Maia, conf. univ., dr.  

Implicarea cercetătorilor ASEM in alte proiecte de cercetare din cadrul Programului de Stat 

1. 20.80009.1606.05 ”Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în 

Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de 

asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană” (2020-2023)- (CAJDPM) pentru anul 

2021. Membru: Nastas A.   

2. 20.80009.0807.44 “Adaptarea sistemului de educație – cercetare cu profil agrar din 

Republica Moldova la condițiile societății contemporane”, din 01-12.2020 Cimpoies L. 

 

Alte proiecte finanțate de la bugetul de stat, prin concursurile deschise de ANCD: 

 

4. Programul UE Orizont 2020 (CG-ENI/2017/386-980CE) finanţat de ANCD - Elaborarea 

componenței sistemului informaţional epidemiologic COVID-19 de monitorizare, analiză şi 

prognoză geo-spaţială şi impactul asupra indicatorilor socio-economică din Republica Moldova; 

cifrul proiectului: 20.70086.38/COV (Extras din Ordin ANCD 16 iunie 2020, nr. 14-CI) 

 

Programe Post –Doctorat 

 

5. Calugăreanu Irina. Evaluarea managementului riscurilor proiectelor de infrastructură în cadrul 

parteneriatului public-privat din Republica Moldova. (2018-2021) 

 

6. Maia Pisaniuc cercetare post-doc: Inovațiile în businessul financiar internațional. Posibilități de 

aplicare în Republica Moldova cu cifrul nr. 19 00208.1908.08, (2020-2021)  

 

7. Jucov Artiom. Eficientizarea managementului asistenței medicale personalizate în baza studiului 

comportamental al pacienților, cifrul 20.00208.1908.10 /PD 

 

8. Mistrean Larisa. Evoluții comportamentale ale consumatorilor de servicii financiar-bancare în 

noua configurație economică, cifrul 21.00208.0807.14/PD 

 

AUF - Agence Universitaire de la Francophonie /Alliance Francaise  

9. „Patrimoioine renouvellement urbain: espaces et de l ’esprit civique" 

(CREATONVIL)/„Patrimoniu și înnoire urbană: spațiile creative, cultură inclusivă și antrenarea 

spiritului civic” (2018-2021) – Coordonator insitutional – Sainsus Valeriu, dr., conf. Univ. 

10. «Stratégies d’amélioration de la qualité des études dans le cadre de la faculté de Comptabilité, 

AEEM»,  2020 

https://caae.ase.md/files/caae/conf/GSA.agenda.finala.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/GSA.agenda.finala.pdf


162 

 

 

Programul Erasmus + 

 

11. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP - Reinforce Entrepreneurial and Digital Skills of 

students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova (ReSTART). 

ASEM Copartener, (2018-2021)  

 

12. 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP - MHELM - Moldova Higher Education 

Leadership and Management - Leadership și Management în Învățământul superior din Republica 

Moldova. ASEM copartener, (2019-2022) 

 

13. 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP - COOPERA – Integrating Dual Higher 

Education In Moldova and Ukraine/   Integrarea Învățământului Superior Dual în Moldova și 

Ucraina. ASEM coordonator. (2021-2024) 

 

14. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP - COMPASS - Către modelul universitar 

european de învățare continua în Moldova/ Towards European university lifelong learning model in 

Moldova. ASEM coordonator. (2018-2021) 

 

15. 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP - Enhancement of Quality Assurance in Higher 

Education System in Moldova / QFORTE. ASEM co-partener. (2020-2023) 

 

16. 597912-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP - Strengthening research management and open 

science capacities of HEIs in Moldova and Armenia (MINERVA). ASEM coordonator. (2019-

2022) 

 

17. 585784-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP - Reforming Master Programmes in Finance in 

Armenia and Moldova  (REFINE) . ASEM copartener. (octombrie 2017- octombrie 2020) 

 

18. Jean Monnet Chair for protection of economic interests of consumers/EU4CONS. 599823-EPP-

1-2018-1-MDEPPJMO-CHAIR Coordonator ASEM. (2018-2021) 

EU policies for protection of the consumer economic interests (EU4CONS)  

19. Jean Monnet Chair in EU studies and Migration/ EUMIGRA, , nr. ref. 620774-EPP-1-2020-1-

MD-EPPJMO-CHAIR 1. Coordonator ASEM. (2020-2023) 

20. JEAN MONNET Network ”European Union and its neighbourhood.Network for enhancing EUs 

actorness in the eastern borderlands –ENACTED. Coordonator ASEM. (2017-2020) 

US Embassy Grants Program 

 

21. Fostering English Skills of Entrepreneurs and Trainers / SMD70019GR0099 

Termen de realizare - 09.01.2020-31.12.2020 

 

Implicare cerectătorilor ASEM în Proiecte pan europene COST (European Cooperation in 

Science and Technology):  

 

1. CA17133 – Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city. 

2. CA17135 – Constitution – making and deliberative democracy. 

3. CA16226 – Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly. 

https://bri.ase.md/towards-european-university-lifelong-learning-model-in-moldova-compass/
https://bri.ase.md/towards-european-university-lifelong-learning-model-in-moldova-compass/
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4. CA 18209 - European network for Web-centred linguistic data science.  

5. CA 18232 - Mathematical models for interacting dynamics on networks.  

6. CA 18214 - The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery.  

7. CA 18126 - Writing Urban Places. New Narratives of the European City.  

8. CA 17125 - Public Value Capture of Increasing Property Values   

9. CA 19101 – Determinants of Physical Activities in Settings  

10. CA 19102 – Language in the Human-Machine Era  

11. CA 19103 – LGBTI+Social and Economical (in)equalities  

12. CA 19104 – Advancing Social inclusion through Technology and Empowerment 

13. CA 19106 – Multi-Sectorial Responses to Child Abuse and Neglect in Europe: Incidence 

and Trends  

14. CA 19112 – Women on the Move  

15. CA 19113 – The European Researchers` Network Working on Second Victims  

16. CA 19117 – Research Mental Health  

17. CA 19121 – Network on Privacy-Aware Audio- and Video-Based Applications for 

Active and Assisted Living  

18. CA 19122 – European Network for Gender Balance in Informatics  

19. CA 19129 – Decolonising Development  

20. CA 19136 – International Interdisciplinary Network on Health and Wellbeing in an Age-

friendly Digital World  

21. CA 19139 – Process-based models for climate impact attribution across sectors  

22. CA 19142 – Leading Platform for European Citizens, Industries, Academia and 

Policymakers in Media Accessibility  

23. CA 19143 – Global Digital Human Rights Network  

24. CA 19145 – European Network for Assuring food integrity using non-destructive 

spectral sensors  

25. CA 19130 - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent 

financial industry  

 

Proiectul de cercetare GLOBE 2020 : 

 

 
Implicarea ASEM prin personalul științifico-didactic în alte proiecte: 
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Bârcă Alic – membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare obținut prin competiție 

internațională “Effectiveness and innovation potential in the area of active labour market policies, 

with focus on the ETF. 

 

Bârcă Alic - International Joint Research Experience Project, FEAA UVT Timisoara; România – 

IZU Istanbul Turkey – GUT Poland. 

Proiectul educațional finanțat de MOBIASBANCA, conform informațiilor prezentate: 

Pogramul EBA "Step In GDPR, AML and Compliance" sustinut de Mobiasbanca OTP Group in 

parteneriat cu ASEM si USM, in parteneriat cu Privacy by Default si Data Protection Resource Hub. 

Proiectul EraNet.Rus.Plus (609556), implicarea dnei Tighineanu Alexandra, dr. conf. univ.  

”Basic security rules in the digital environment” conducator Tutunaru Sergiu. 

 

Tabelul 52.   Lista proiectelor internaționale în derulare 

Nr. Numărul de referință Titlul proiectului / Acronimul Perioada de 

implementa

re 

Program 

1) 617490-EPP-1-2020-1-

MD-EPPKA2-CBHE-SP 
Integrating Dual Higher Education In 

Moldova and Ukraine (COOPERA) 

"Integrarea Învățământului Superior Dual în 

Moldova și Ucraina" 

2021 - 

2024 

ERASMUS+, 

CBHE 

2) 620774-EPP-1-2020-1-

MD-EPPJMO-CHAIR 
Jean Monnet Chair in EU Studies and 

Migration 

"Catedra Jean Monnet în Studii Europene și 

migrație" 

2020-2023 ERASMUS+, 

Jean Monnet 

3) 618742-EPP-1-2020-1-

MD-EPPKA2-CBHE-S 
Enhancement of Quality Assurance in 

Higher Education System in Moldova 

(QFORTE) 

Sporirea Asigurării Calității În Sistemul De 

Învățământ Superior Din Republica 

Moldova - QFORTE 

2020-2023 ERASMUS+ 

4) 609656-EPP-1-2019-1-

MDEPPKA2-CBHE-SP 
Moldova Higher Education Leadership 

and Management (MHELM ) 

„Conducerea și Managementul 

Învățământului Superior din Moldova” 

2019 – 

2022 

ERASMUS+, 

CBHE 

5) 597912-EPP-1-2018-1-

MD-EPPKA2-CBHE-SP 

Strengthening Research management 

and Open Science capacities of HEIs 

Moldova and Armenia -MINERVA 

“Consolidarea capacităților de gestionare a 

cercetării și a științei deschise ale 

instituțiilor de învățământ superior din 

Republica Moldova și Armenia -

MINERVA” 

2019-2022 ERASMUS+, 

CBHE 

6) 597889-EPP-1-2018-1- 

MD-EPPKA2-CBHE-SP 
Towards European University Lifelong 

Learning Model in Moldova 

(COMPASS) 

Spre un Model European Universitar de 

învăţarea continuă 

2018-2021 ERASMUS+, 

CBHE 

7) 585784-EPP-1-2017-1-

AT-EPPKA2-CBHE-JP 
Reforming Master Programmes in 

Finance in Armenia and Moldova” 

2017-2020 

Finalizat in 

ERASMUS+, 

CBHE 
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(REFINE) 

Reformarea Programelor de Master in 

Finanțe in Armenia si Moldova 

Octombrie 

2020 

8) 585620-EPP-1-2017-1- 

EL-EPPKA2-CBHE-JP 
Fostering university-enterprise 

cooperation in and entrepreneurship of 

students via SMART Caffes (SMART) 

Promovarea cooperării între universități și 

întreprinderi și antreprenoriatului 

studenților prin SMART Caffes 

2017-2021 ERASMUS+, 

CBHE 

9) 585353-EPP-1-2017-1-

RO-EPPKA2-CBHE-JP 
Reinforce entrepreneurial and digital 

skills of students and teachers to enhance 

the modernization of higher education in 

Moldova (RESTART) 

Consolidarea competențelor antreprenoriale 

și digitale ale studenților și cadrelor 

didactice pentru a îmbunătăți modernizarea 

învățământului superior din Moldova 

2017-2021 ERASMUS+, 

CBHE 

10) 587848-EPP-1-2017-1-

ROEPPJMO-NETWORK 
European Union and its neighbourhood. 

Network for enhancing EU’s actorness in 

the eastern borderlands (ENACTED) 

Uniunea Europeană și vecinătatea acesteia. 

Rețea pentru îmbunătățirea actorității UE în 

zonele de frontieră de est. 

2017-2021 ERASMUS+, 

Jean Monnet 

11) 599823-EPP-1-2018-1-

MDEPPJMO-CHAIR 
Jean Monnet Chair „EU policies for 

protection of the consumer economic 

interests” 

Catedra Jean Monnet „Politicile UE pentru 

protecția intereselor economice ale 

consumatorilor” 

 

2018-2021 ERASMUS+, 

Jean Monnet 
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10.2.Valorificarea activităților de cercetare (pe facultăți) 

Valorificarea activităților de cercetare sumar este prezentată în Anexa 17. 

Volumul activităților de cercetare pe facultăți îl vom cuantifica prin numărul și structura de 

publicații pe parcursul anului universitar 2020-2021. În realizarea proiectele de cercetare menționate și 

care vor fi mai desfășurat prezentate în p.10.1 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 2020-2021, cadrele didactice au publicat 17 lucrări științifice și metodico-

didactice (Anexa 19). 

Tabelul 53. Numărul de publicații științifice a titularilor facultății TISE  

Departament Manuale 
Monografii 

 
Articole 

științifice 

Teze 

științifice 

Materiale 

Metodico - 

didactice 

Total 
 

Managementul 

informațional și 

tehnologia informației 

 

1 7 1  9 

Informatica Aplicată 

în Business 

 
 3   3 

Econometrie și 

statistică Economică 

 
1 6   7 

Total  2 16 1  19 

Cadrele didactice ale facultății sunt implicate în organizarea manifestări științifice naționale sau 

internaționale, atât în calitate de reprezentați ai corpului academic al facultății/ASEM, cât și de membri 

ai unor prestigioase asociații sau organizații științifice și profesionale.  

În anul universitar 2020-2021 în cadrul facultății a fost organizată teleconferința internațională a 

tinerilor cercetători “Crearea Societății Conștiinței”, (TELE-2021), Ediția a 10, la care au fost 

prezentate peste 50  de comunicări de către studenții ASEM, alte universități din tară dar si cu 

participare de peste hotarele țării. 

Tabelul 54. Manifestări științifice organizate pe parcursul anului universitar 2020-2021 

Nr. Data  Statutul Denumirea  Numărul de 

participanți 

1.  12-13 

martie, 2021 

Teleconferință 

științifică 

internațională 

Teleconferința internațională a tinerilor 

cercetători “Crearea Societății 

Conștiinței”, (TELE-2020), Ediția a 9-a. 

60 
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Proiecte 

Profesorii facultății TISE sunt implicate in mai multe proiecte de cercetare in colaborare cu alte 

instituții din țară.  

Organizația 

Subdiviziunile implicare 

 

 

Institutul de Fizică Aplicată 

Prisăcaru Andrian 

Proiectul de cercetare 20.80009.5007.18 Obținerea de noi 

materiale micro-și nano-structurate prin metode fizico-chimice și 

elaborarea tehnologiilor pe baza acestora 

Institutul de Fizică Aplicată 

Prisăcaru Andrian 

Proiectul de cercetare 18.80013.16.02.01/ERA.Net Dezvoltarea 

unei metode de îmbunătățire a proprietăților materialelor prin 

combinarea deformării plastice în volum și la suprafață 

UTM 

Zgureanu Aurel 

Proiectul de cercetare 20.80009.5007.26 Modele, algoritmi și 

tehnologii de conducere, optimizare și securizare a sistemelor 

Ciber- Fizice (MATCOSC) 

 

Participarea profesorilor din cadrul facultății în proiecte ASEM 

1. 20.80009.1606.09. Proiect de cercetare "Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea 

sporirii ocupării forței de muncă" membru Verejan Oleg, Director de proiect: BIRCA Alic, 

prof. univ., dr. hab.   

2. 20.70086.38/COV(70105) Proiect de cercetare „Elaborarea componentei sistemului 

informațional epidemiologic COVID-19 de monitorizare, analiză și prognoză geo-spațială 

și impactul asupra indicatorilor socio-economici din Republica Moldova” membru Hârbu 

Eduard, Hristev Elena, Oprea Serghei Director de proiect: Gutu Corneliu, conf. univ., dr.  

3. : 20.80009.0807.35 ”Drepturile omului în Republica Moldova: dimensiunea financiară și 

consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice”, Pârțachi Ion, cond.  Secrieru 

A.   

4. ”Basic security rules in the digital environment” conducator Tutunaru Sergiu 

Proiecte COST 

COST Action CA19122, European Network For Gender Balance in Informatics (EUGAIN)- 

MC Substitute Toacă Zinovia 

 

Facultatea Economie Generală și Drept 

Pe parcursul anului universitar 2020-2021, personalul academic din cadrul facultății 

„Economie Generală și Drept” a fost implicat la realizarea Proiectelor instituționale coordonate de 

ASEM și Proiecte internaționale:  

1. Programe/proiecte de cercetare (instituționale, naționale, internaționale, inclusiv proiecte 

TEMPUS, ERASMUS+  etc.):   
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1. Proiectul de cercetare “Adaptarea sistemului de educație – cercetare cu profil agrar din 

Republica Moldova la condițiile societății contemporane” cu cifrul nr. 20.80009.0807.44, din 01-

12.2020 Cimpoies L. 

2. COST Action CA19122:  European Network For Gender Balance in Informatics,IGNATIUC 

Diana,  MC Member,Termenul executării: 23.03.2020-18.10.2024 

3. COST Action  CA19106: Multi-Sectoral Responses to Child Abuse and Neglect in Europe: 

Incidence and Trends (Euro-CAN) ,IGNATIUC Diana, MC Substitute,Termenul executării: 

22.04.2020 – 4.10. 2024 

4. COST Action CA19139: Process-based models for climate impact attribution across sectors 

PROCLIAS ,VACULOVSCHI Elena, MC Member,Termenul executării: 27.10.2020 – 

26.10.2024 

5. COST Action CA19104: Advancing Social inclusion through Technology and 

Empowerment,VACULOVSCHI Elena, MC Member,Termenul executării: 14.10.2020 – 

13.10.2024 

6. Bârcă Alic, Vaculovschi Dorin, Abramihin Cezara, sainsus Valeriu – în programul de stat 

„Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă” 

7. Boguș Angela – în programul de stat ”Drepturile omului în Republica Moldova: dimensiunea 

financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice” 

8. Vaculovschi Dorin - Membru în cadrul proiectului Jean Monnet EUMIGRA; 

9. Bârcă Alic – membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare obținut prin 

competiție internațională “Effectiveness and innovation potential in the area of active labour 

market policies, with focus on the ETF; 

10. Bârcă Alic - International Joint Research Experience Project, FEAA UVT Timisoara; 

România – IZU Istanbul Turkey – GUT Poland. 

11. Sainsus Valeriu Patrimoniu și înnoire urbană: spațiile creative, cultura incluzivă și antrenarea 

spiritului civic.  Creatonvil, Proiect AUF. 

 

Profesorii de la facultatea Economie generală și drept pe parcursul anului 2020-2021 au publicat 

82 de lucrări științifice, ce reflectă rezultatele cercetărilor științifice. (Anexa 20 ) 

 

Manifestări ştiinţifice organizate (la nivel naţional şi internaţional);   

 

1. Conferința internațională științifico-practică ”Securitatea economică în contextul dezvoltării 

sustenabile”, Chișinău, ASEM, 11 decembrie, 2020 (online).SECURITATE ECONOMICĂ ÎN 

CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE. 11 decembrie 2020, on – line. 

- Numărul total de participant – 127 

- Numărul ţărilor-participante – 9 

Republica Moldova, Serbia, Bulgaria, Rusia, Ucraina, SUA, Belarus, Azerbaidjan, Ucraina 

- Ponderea participanţilor de peste hotare – 30% (38 persoane) 

- Ponderea rapoartelor prezentate de participanţii de peste hotare – 30 % (30 rapoarte) 

https://ase.md/0_raport_ps_secrieru_2020_final_a/
https://ase.md/0_raport_ps_secrieru_2020_final_a/
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- Ponderea articolelor/rezumatelor autorilor de peste hotare, preluate în culegere – 30% 

(30 articole) 

- Adresa platformei electronice unde a fost indexată culegerea de lucrări publicate în 

cadrul evenimentului – https://ase.md/wp-

content/uploads/2021/03/Collection_Scientific_Papers-

Conference_December_2020.pdf  

-  Recomandările manifestării ştiinţifice: 

De-a lungul istoriei civilizației umane, nevoia de securitate a fost considerată una din cele mai 

stringente cerințe atât a unui individ luat aparte (a unui membru a societății în parte), cât și a întregii 

comunității sociale. Nevoia de securitate poartă un caracter universal, permanent. 

Amplificarea proceselor de globalizare, tehnologizare, digitalizare a existenței umane, 

afectează societatea nu doar din perspectiva dezvoltării social-economic, dar și din cea a securității 

economice a individului, businessului și chiar a economie naționale. Astfel problema asigurării 

securității economice devine o sarcină primordială, care poate fi considerat drept misiune primordială a 

civilizației secolului XXI. 

În urma lucrărilor demarate în cadrul secțiunilor conferinței internaționale științifico-practice 

SECURITATE ECONOMICĂ ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE putem face 

următoarele recomandări: 

- Elaborarea strategiei de asigurare a securităţii economice a Republicii Moldova cu 

elucidarea adecvată a intereselor economice naţionale, a sistemului de ameninţări interne şi externe la 

adresa securităţii economice naţionale a Republicii Moldova. Aceasta va permite elaborarea unui 

mecanism de asigurare a securităţii economice la toate nivelurile sale de manifestare (național, mediul 

de afaceri, personal) în funcţie de priorităţile de dezvoltare durabilă a ţării. 

- Monitorizarea permanentă, de către organele abilitate, a situaţiilor create în cadrul 

economiei naţionale a Republicii Moldova în baza indicatorilor de prag ai securităţii economice pentru 

crearea condiţiilor unui mediu favorabil competiţiei, concurenţei şi competitivităţii, precum şi 

dezvoltării durabile şi sigure a ţării prin: 

 reducerea barierelor administrative în organizarea şi desfăşurarea activităţii economice, 

asigurarea transparenţei proceselor şi fenomenelor ce au loc în economie, reducerea surselor şi 

cauzelor de corupţie, precum și asigurarea drepturilor fundamentale ale omului; 

 asigurarea unei stabilităţi legislative şi fiscale, ceea ce ar permite eficientizarea activităţii de 

afaceri. 

- Analiza amplă a impactului proceselor de globalizare, tehnologizare, digitalizare a economiei 

asupra securității economice la toate nivelurile sale de manifestare . (național, mediul de afaceri, 

personal)  

https://ase.md/wp-content/uploads/2021/03/Collection_Scientific_Papers-Conference_December_2020.pdf
https://ase.md/wp-content/uploads/2021/03/Collection_Scientific_Papers-Conference_December_2020.pdf
https://ase.md/wp-content/uploads/2021/03/Collection_Scientific_Papers-Conference_December_2020.pdf
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2. Masa rotundă DIGITALIZAREA PROCESULUI DIDACTIC: AVANTAJE, PROVOCĂRI, 

PERSPECTIVE, 23 Aprilie 2021 (online) 

- Numărul total de participant – 103 

- Numărul instituțiilor-participante – 12 

Informație suplimentară:  

https://drive.google.com/file/d/1IOHw6WEmhB5EeQoKeoBP3SVBss0wfObK/view?usp=shar

ing  

3. Simpozionul științific internațional al  tinerilor cercetători, secțiunea 12,13, „ASPECTE 

TEORETICE ȘI PRACTICE ALE ACTIVITĂȚII UNITĂȚILOR ECONOMICE”, ASEM, 16-

17 aprilie 2021 (online). 

4. Sesiune de lucru al cercului științific ECONOMIE FUNDAMENTALĂ ȘI APLICATIVĂ. 19-

21 mai 2021, on – line 

-Informație suplimentară despre eveniment: 

https://ase.md/?s=sesiune+de+lucru&ref=course&post_type=lp_course  

Programul evenimentului științific:  

https://drive.google.com/file/d/13GP-pu0PSaj2MLgZ6tLisszIH5knx1Mr/view?usp=sharing  

- Numărul de participanţi – 100 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oqSMsIZkjNk4M8QEL0tsYvO5FwNCFlOXJh6_KLY

6xPI/edit?usp=sharing  

- Raport foto.  

https://drive.google.com/file/d/1AKqoe4qxqryYIXSCblXigYc6j1Nmv8SI/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1LAKxiNgpz3-QpBYvfvYXGcZZ7dj7fyxC/view?usp=sharing 

- Recomandările manifestării ştiinţifice: 

Sesiunea de lucru al cercului științific îşi propune să încurajeze studenţii să desfăşoare activităţi 

de cercetare ştiinţifică în special interdisciplinară, să-şi însuşească rigorile şi principiile cercetării 

(documentarea, citarea, măsurarea, simularea, expunerea scrisă și vorbită) şi să-şi perfecţioneze 

abilităţile de comunicare, dialog și lucru în echipă. Organizatorii îşi propun să motiveze studenţii spre 

investigarea unor problematici ce țin de înţelegerea, descrierea, explicarea şi proiectarea logică a 

proceselor și fenomenelor economice precum și a celor legate de implementarea în practică a teoriilor, 

ipotezelor, modelelor economice . Prin participarea lor, studenţii au posibilitatea să îşi prezinte 

propriile idei ştiinţifice şi să înţeleagă importanţa unei comunicări adecvate a informaţiei ştiinţifice. 

 

https://drive.google.com/file/d/1IOHw6WEmhB5EeQoKeoBP3SVBss0wfObK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IOHw6WEmhB5EeQoKeoBP3SVBss0wfObK/view?usp=sharing
https://ase.md/?s=sesiune+de+lucru&ref=course&post_type=lp_course
https://drive.google.com/file/d/13GP-pu0PSaj2MLgZ6tLisszIH5knx1Mr/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oqSMsIZkjNk4M8QEL0tsYvO5FwNCFlOXJh6_KLY6xPI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oqSMsIZkjNk4M8QEL0tsYvO5FwNCFlOXJh6_KLY6xPI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AKqoe4qxqryYIXSCblXigYc6j1Nmv8SI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LAKxiNgpz3-QpBYvfvYXGcZZ7dj7fyxC/view?usp=sharing
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Facultatea Contabilitate 

Activitatea de cercetare-inovare a personalului academic al facultății „Contabilitate” se 

realizează, în mare parte, în cadrul departamentului „Contabilitate, audit și analiză economică”. În 

conformitate cu Regulamentul cu privire la normarea activității științifice-didactice în ASEM  

activitatea de cercetare inovare se realizează prin: efectuarea cercetărilor științifice; elaborarea 

produselor de program; publicarea articolelor științifice; brevetarea rezultatelor cercetării; elaborarea și 

editarea monografiilor, culegerilor științifice; realizarea tezelor de doctorat /postdoctoral; participarea 

la proiecte științifice și coordonarea de proiecte științifice; participarea la conferințe științifice și 

competiții sportive; alte activități.  

Astfel, în anul de studii 2020-2021 activitatea de cercetare-inovare a cadrelor didactice s-a 

realizat prin:   

Publicații științifice – total 68 (Anexa 21 ) 

 Participarea la Proiecte științifice naționale (Program de stat):  

1. Din cadrul Departamentului CAAE, conf. univ. Erhan Lica este cercetător științific coordonator 

în echipa proiectului național ,,Configurarea businessului inovațional în contextul 

concurenței regionale”  din concursul Programului de Stat (2020-2023), înscris în Registrul 

de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul: 20.80009.0807.42. Director de 

proiect: Pisaniuc Maia, dr., conf. univ. 

https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/EXTRAS%20DIN%20DECIZIE

%20a%20Comisiei%20de%20Contestare%20nr.%201%20ANCD%20din%2003.01.2020.pdf 

2. Din cadrul Departamentului CAAE, dr. Cotoros Inga este cercetător științific în echipa 

proiectului național ,,Impactul factorilor macro mediului și geografici asupra falimentului și 

a performanțelor în afaceri ale entităților economice din sectorul agroalimentar din 

Republica Moldova”  din concursul Programului de Stat (2020-2023), înscris în Registrul de 

stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul: 188/23.10.19 A. Director de proiect: 

Nicoleascu Gheorghe, dr., UASM 

https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/EXTRAS%20DIN%20DECIZIE

%20a%20Comisiei%20de%20Contestare%20nr.%201%20ANCD%20din%2003.01.2020.pdf 

 Obținerea de proiecte educaționale și de cercetare prin competiție internațională  

Denumirea 

Proiectului 

Proiect educațional «Stratégies d’amélioration de la qualité des études dans le cadre de 

la faculté de Comptabilité, AEEM»,  2020 

Finanțator Projet régional l’AUF en Europe centrale et orientale (AUF-ECO) en collaboration avec 

l’Institut de la Francophonie pour la Gouvernance Universitaire (AUF-IFGU) Assurance 

qualité et gouvernance universitaire». Costul: 2300 eeuro 

Echipa Grigore BELOSTECINIC – Rector, dr. hab., prof. univ., academician al AŞM. 

Iuliana GEORGESCU – Profesor universitar, doctor, Universitatea Alexandru Ioan 

Cuza din Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

Lilia GRIGOROI – Decan Facultatea Contabilitate 

Liliana LAZARI – Șef Departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Aliona BÎRCĂ – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Arnaud EVE – Maître de conférences en Sciences de Gestion, Université de Rouen 

Normandie – L’Ecole Universitaire de Management 

Iraida GUZUN – student, grupa CON 191 

https://ase.md/files/legal/interne/2.21_reg_normare_r4.pdf
https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/EXTRAS%20DIN%20DECIZIE%20a%20Comisiei%20de%20Contestare%20nr.%201%20ANCD%20din%2003.01.2020.pdf
https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/EXTRAS%20DIN%20DECIZIE%20a%20Comisiei%20de%20Contestare%20nr.%201%20ANCD%20din%2003.01.2020.pdf
https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/EXTRAS%20DIN%20DECIZIE%20a%20Comisiei%20de%20Contestare%20nr.%201%20ANCD%20din%2003.01.2020.pdf
https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/EXTRAS%20DIN%20DECIZIE%20a%20Comisiei%20de%20Contestare%20nr.%201%20ANCD%20din%2003.01.2020.pdf
https://caae.ase.md/proiecte-de-cercetare/
https://caae.ase.md/files/caae/conf/GSA.agenda.finala.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/GSA.agenda.finala.pdf
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Tatiana COSTIN – student –masterand, grupa CA 191m 

Roman VIERU – doctorand 

Maia BAJAN – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Lidia CAUȘ – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Ludmila GRABAROVSCHI – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză 

Economică 

Inga COTOROS – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Nelea CHIRILOV – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Stela CARAMAN – lector universitar departament Contabilitate, Audit și Analiză 

Economică 

Eveniment 

desfășurat pe 

24-25.11.2020 

7 invitați de onoare 

36 participanți din ASEM 

5 participanți din Universitatea de Stat din Moldova 

3 participanți din Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova 

Obiectivele 

proiectului 

1. Modernizarea sistemului intern de asigurare a managementului calității serviciilor 

educaționale contabile, în contextul integrării în spațiul european al învățământului 

superior; 

2. Ajustarea procesului educațional contabil nevoilor pieței europene și internaționale a 

muncii; 

3. Asigurarea unei mai bune sinergii între educația universitară în domeniul 

contabilității, auditului și controlului la nivel național și internațional în scopul 

îmbunătățirii calității și a accesului la profesie; 

4.  Racordarea la practicile internaționale a metodelor de predare – învățare - evaluare 

a disciplinelor din domeniul contabilității, auditului și controlului  

și promovarea unei abordări bazate pe rezultatele învățării  

5. Modernizarea și dezvoltarea  metodelor de predare – învățare - evaluare  prin 

utilizarea activă a tehnologiilor informaționale (IT) în predarea tradițională dar și în 

contextul învățământului la distanță sau a altor situații excepționale (Covid 19);  

6.  Armonizarea conținutului disciplinelor din domeniul contabilității, auditului și 

controlului cu cel al universităților din spațiul Uniunii Europene pentru asigurarea  

mobilității studenților, continuității și aprofundării cunoștințelor în cadrul fiecărei 

etape:  licență, masterat, doctorat; 

7. Investigarea posibilităților de extindere a serviciilor educaționale cu predare în 

limba franceză la licență, masterat și de perfecționarea a contabililor din entitățile din 

RM cu vorbire în limba franceză; 

8. Identificarea strategiilor de perfecționare la nivel național a aspectelor 

epistemologice și metodologice privind cercetările științifice din domeniul contabilității; 

9. Identificarea căilor de perfecționare continuă, la nivel internațional, a 

colaboratorilor în vederea creșterii calității procesului de predare – învățare - evaluare  

și de majorarea a numărului de publicații în reviste din bazele de date Scopus sau Web 

of Science 

Relevanța 

rezultatelor 

științifice 

1. Ajustarea procesului educațional contabil nevoilor pieței europene și internaționale a 

muncii, prin asigurarea unei mai bune sinergii între educația universitară în domeniul 

contabilității, auditului și controlului la nivel național și internațional, îmbunătățirea 

calității și a accesului la profesie; 

2. Racordarea la practicile internaționale a metodelor de predare – învățare - evaluare 

a disciplinelor din domeniul contabilității, auditului și controlului și promovarea unei 

abordări bazate pe rezultatele învățării.  

3. Investigarea posibilităților de extindere a serviciilor educaționale cu predare în 

limba franceză la licență, masterat și de perfecționarea a contabililor din entitățile din 

RM cu vorbire în limba franceză; 

https://caae.ase.md/files/caae/conf/GSA.agenda.finala.pdf
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4. Creșterea calității procesului de predare – învățare - evaluare  și de majorarea a 

numărului de publicații în reviste din bazele de date Scopus sau Web of Science 

Activități 

realizate 

1. Seminar „Management de la qualité et norme ISO 9001 dans l'enseignement 

supérieur et la recherche en Contrôle de gestion : état des lieux et perspectives” 

2. Seminar „Repères importants sur la qualité de l'enseignement supérieur comptable” 

 

 Organizarea de evenimente științifice (conferințe, simpozioane, concursuri)  

1. Conferința Științifică Internațională Studențească ISSC 2021 „Provocările contabilității în 

viziunea tinerilor cercetători", din 11-12 martie 2021 în parteneriat cu Departamentul 

„Contabilitate, audit și finanțe” din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, România 

și facultatea „Științe Economice”, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România și 

Universitatea de Stat din Poloțk, Bielorus.   

2. Conferința Științifică Internațională ,,ISCA 2021” din 01-02 aprilie 2021, ediția a10-a, în 

parteneriat cu ACCA și KPMG Moldova, dedicată tradițional Zilei profesionale a contabilului. 

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

din 20 mai 2021, în parteneriat cu Departamentul „Contabilitate, audit și finanțe” din cadrul 

Universității Ștefan cel Mare din Suceava, România. 

4. Workshop-ul Strategii de ameliorare a calității studii în cadrul Facultății Contabilitate ASEM, 

organizat în cadrul proiectului educațional finanțat de către AUF.  

 

Facultatea Business și Administrarea Afacerilor 

 

În anul universitar 2020-2021, cadrele didactice au publicat 67 de lucrări științifice și metodico-

didactice (Anexa 22). 

Tabelul 55. Publicaţiile cadrelor didactice ale facultăţii BAA realizate în anul de studii 2020-

2021 
 

Departament Manuale 
Monografii 

 
Articole 

ştiinţifice 

Teze 

ştiinţifice 

Materiale 

Metodico - 

didactice 

Total 
 

Management și 

Antreprenoriat 
 1 8 22 2 33 

Marketing și 

Logistică 
  15   15 

Comerț, Turism și 

Alimentație Publică  
 12 2 5 19 

Total - 1 35 24 7 67 

 

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.  

https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/Agenda_Conferinta_ISCA_2021.pdf
https://www.facebook.com/photo?fbid=1223386634784262&set=pcb.1223397988116460
https://www.facebook.com/photo?fbid=1223386634784262&set=pcb.1223397988116460
https://caae.ase.md/files/caae/conf/GSA.agenda.finala.pdf
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În anul universitar 2020-2021 în cadrul facultății au fost organizate mai multe manifestări 

științifice atât cu participarea profesorilor, cât şi a studenţilor. 

Tabelul 56. Manifestări științifice organizate pe parcursul anului universitar 2020-2021 

N

r. 

Data  Statutul (seminar, 

conferință, masă 

rotundă, simpozion) 

Denumirea  Numărul de 

participanţi 

1. 22-23 

septembrie 

2020 

Conferinţa ştiinţifică 

internaţională 

Competitivitatea şi inovarea în 

economia cunoaşterii 

15 

2. 12 

noiembrie 

2020  

 

Simpozionul științifico-

practic   

Crearea valorii pentru clienți - 

dedicat Zilei internaționale a 

calității,  ed. 6 - a 

 80   

3. 
5 februarie 

2021 

Masa rotundă Proprietatea intelectuală: 

caracteristicile cadrului legislativ 

și baza de date a AGEP 

52 

4. 

25.02.2021 

Masă rotundă -Masă rotundă cu genericul 

„Impactul pandemiei COVID-19 

asupra activității unităţilor de 

alimentaţie publică din Moldova: 

realități, așteptări, acțiuni” 

50 

5. 

16.03.2021 

Masă rotundă Masă rotundă cu genericul 

„Protecția consumatorilor în 

condițiile de pandemie COVID-19 și 

impactul ei asupra activității 
unităţilor de comerț din Moldova: 

realități, așteptări, acțiuni.” 

 

45 

6. 

26 -27 

martie 2021 

Conferința 

Internațională Științifică 

STRATEGII ȘI POLITICI DE 

MANAGEMENT ÎN ECONOMIA 

CONTEMPORANĂ (ediţia a 6-a) 

 

83 

7.  
16- 17 

aprilie 2021 

Simpozionul tinerilor 

cercetători  

Secțiunea VI.I Managementul şi 

sustenabilitatea afacerilor în sec. 

XXI” 

 32 
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Cu prilejul Zilei Mondiale a Calității, Departamentul Management și Departamentul Comerț, 

Turism și Alimentație Publică, din cadrul Facultății Business și Administrarea Afacerilor, au organizat în 

data de 12 noiembrie 2020 cea de-a 6-a ediție a Simpozionului științifico-practic în domeniul calității cu 

genericul ”Crearea valorii pentru clienți”. Temele abordate au fost unele de ordin practic si de mare interes 

pentru toți cei preocupați de domeniul calității.  

La ediția a 6-a au participat cca. 80 de persoane, cadre didactice, studenții, reprezentanți din sectorul real 

implicați în elaborarea și implementarea politicilor în domeniul calității: INSTITUTUL DE 

STANDARDIZARE DIN MOLDOVA, AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR ȘI 

SUPRAVEGHEREA PIEȚEI, CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE a Republicii Moldova, Serviciul 

Studii, Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii (SSDCMC) al ASEM, SIMCERT SRL, 

STEINEL ELECTRONIC SRL, CUPTORUL FERMECAT SRL, Panilino SRL, VERO-NADINA SRL, 

PLACIMIE SRL, ROGOB SRL, ESTEURO TRANS SRL. 

 

 

 

 
Conferinţa ştiinţifică internaţională „Strategii și politici de management în economia contemporană” 

- ed. a 6-a, on-line 
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Pe data de 26-27 martie 2021 a avut loc a 6-a ediție a Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul 

„Strategii și politici de management în economia contemporană”. În cadrul şedinţei în plen şi al celor 3 

secţiuni au fost puse în discuţie probleme importante, ce ţin de strategiile de management în condiții de 

incertitudine, rolul antreprenoriatului în dezvoltarea durabilă, transformarea digitală a sistemului socio-

economic.  

Manifestarea ştiinţifică on-line a fost organizată de către Departamentul Management și Antreprenoriat 

din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova în colaborare cu universitățile de partenere 

din țară și peste hotare. 

În cadrul conferinței și-au prezentat rezultatele, cercetători din Republica Moldova, Polonia, Ucraina, 

România, Azerbaidjan, Belarus, Belgia. 

 

 

Pe parcursul anului universitar 2020-2021, cadrele didactice ale Facultăţii Business şi Administrarea 

Afacerilor au participat la diverse evenimente naționale și internaționale după cum urmează: 

 

Tabelul 57. Participarea la congrese, simpozioane, seminare științifice, 

mese rotunde a cadrelor didactice 

 

Tema evenimentului 

Instituția organizatore, 

orașul, țara, 

data desfășurării 

Autorul 

comunicării 

The 1st International Scientific Conference 

”Development Through Research and 

Innovation2020” : Online Conference for 

Reserachers, PhD and Post-Doctoral Students  

ASEM, online 

28 august 2020  

 

Covaș Lilia 

Conferinţa ştiinţifică internaţională 

”Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaşterii”  

ASEM, online 

22 -23 septembrie 2019 

Cadrele didactice 

dep. 

Management  

Conferința științifică internațională „Paradigme 

moderne în dezvoltarea economiei naționale și 

mondiale”  

Universitatea de Stat din 

Moldova, online, 30-31 

octombrie 2020 

 

Calugareanu 

Irina 
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Simpozionul științifico-practic în domeniul 

calității cu genericul ”Crearea valorii pentru 

clienți”. cea de-a 6-a ediție 

ASEM, online 

12 noiembrie 2020 

Țurcanu 

Gheorghe, cadre 

didactice dep. 

Management 

MOLDOVA INTERNET GOVERNANCE 

FORUM 2020.  

 

 

Asociația "Comunitatea 

Internet", Chișinău,  

23-24 noiembrie 2020  

Portarescu 

Serghei 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ 

INTERNAŢIONALĂ dedicată aniversării a 25 

ani ai învățământului economic la USARB 

Asigurarea viabilităţii  economico-manageriale 

pentru dezvoltarea durabilă a economiei 

regionale în condiţiile integrării în UE 

Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi, 

 27 Noiembrie 2020 

Calugareanu 

Irina 

Masă rotundă online cu genericul „Proprietatea 

intelectuală: caracteristicile cadrului legislativ 

și baza de date a AGEPI”.  

 

Departamentul Management, 

ASEM, on-line  

5 februarie 2021 

Cadrele didactice 

dep. 

Management și 

Antreprenoriat 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Strategii și 

politici de management în economia 

contemporană” - ed. a 6-a, on-line 

 

Departamentul Management 

și Antreprenoriat, ASEM, 

online 

26-27 martie 2021 

Cadrele didactice 

dep. 

Management și 

Antreprenoriat 

Conferința științifică „Particularitățile formării 

moderne a studenților din învățământul 

superior: practici ucrainene și experiență 

străină” 

MSU - Universitatea de Stat 

Mariupol, Ucraina, online 

7 aprilie 2021 

Solcan Angela 

Dorogaia Irina 

Negru Ion 

Masa rotundă cu genericul ˮDigitalizarea 

procesului didactic: avantaje, provocări, 

perspectiveˮ  

Departamentul Teorie și 

Politici Economice, ASEM, 

online, 

 23 aprilie 2021 

Solcan Angela 

Portarescu 

Serghei 

Conferință Internațională Științifică și Practică 

"Statistical methods and information 

technologies for the analysis of socio-economic 

development"   

Universitatea de 

Administrare și drept Leonid 

Iuzcov din Hmelnițc, online,   

20 mai  2020 

http://www.kulynych.in.ua/k

onf/previous-conf/konf-

current 

Dorogaia Irina 

 

VІ Международная  научно - практическая 

конференция "Информация и социум"   

Донецкий национальный 

университет имени Васыля 

Стуса,  г. Винница,  online 

 4 июня 2021  

Negru Ion 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ComunitateaInternet/
https://www.facebook.com/ComunitateaInternet/
http://www.worldconferencecalendar.com/component/option,com_conference/page,show_ad/adid,2552/Itemid,26/
http://www.worldconferencecalendar.com/component/option,com_conference/page,show_ad/adid,2552/Itemid,26/
http://www.worldconferencecalendar.com/component/option,com_conference/page,show_ad/adid,2552/Itemid,26/
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Tabelul 58. Participarea la congrese, simpozioane, seminare științifice, 

mese rotunde a cadrelor didactice 

Departamentul Marketing și Logistică 

Denumirea manifestării ştiinţifice, expoziţii, work-shopu-

uir, tîrguri, mese rotunde 

 Participanţii  

1. Conferința Științifică Internaționala «Competitivitate și 

Inovare în economia cunoașterii», Ediția a XXI-a 25-26 

septembrie 2020, Chișinău ASEM 

Savciuc Ox., Melnic I., Solomatin 

A.,  L. Mitnițcaia, Zgherea G., 

Cartavih T., Cristafofici P., Şişcan 

E., Saharneanu L., Gaugaş T., 

Paic M.,  

2. The Fourteenth  International Conference on 

Management Science and Engineering Management, 

organized by the International Society of Management 

Science and Engineering Management, Sichuan University 

(China), Moldova Research and Development Asociation 

and Academy of Economic Studies of Moldova.Chișinău, 

ASEM, 31 July- 1 August 2020 (online). 

Belostecinic Grigore, hab., prof. 

univ., academician 

3. Seminarul Practico-Ştiinţific „Marketingul în era 

digitală: tendinţe, probleme, oportunităţi” 25 martie 

2021, ASEM 

Savciuc Ox., 

Belostecinic Grigore,  Melnic I., 

Solomatin A.,  L. Mitnițcaia, 

Zgherea G., Cartavih T., 

Cristafofici P., Şişcan E., 

Saharneanu L., Gaugaş T., Paic 

M., 

4. Seminarul Practico-Ştiinţific ”Experiențe de activitate 

în companii mixte și cu capital străin: studii de caz”,  18 

februarie 2021, ASEM 

 

Belostecinic Gr., 

Savciuc Ox., Melnic I., Solomatin 

A.,  L. Mitnițcaia, Zgherea G., 

Cartavih T., Cristafofici P., Şişcan 

E., Saharneanu L., Gaugaş T., 

Paic M.,  

Elena Railean, 

Rotaru O. 

5. Masa rotundă internațională organizată de INCE: 

”Probleme actuale ale cresterii nivelului de viață al 

populației și reducere a sărăciei”, 26,02 2021 

Cristafofici P., conf.univ., dr 

6. Webinar Life - „Cum găsești o idee de 

startup”,organizat de Tekwill în cadrul Programului 

StartUp Moldova, cu susținerea USAID,  Guvernul 

Suediei, Asociația Companiilor  de TIC din Moldova și 

Parcul IT din Moldova, 16 octombrie 2020 

Saharneanu L., 

7. Webinar - “7 trenduri de marketing pentru anul 2021”, 

trainer: Alexandru Bordea; organizat de brige.md, 11 

februarie 2021 

Saharneanu L., 

8. Webinar - “How to prepare a successful proposal in 

Horizon Europe”, organizat de Comisia Europeană pe  24 

martie 2021 

Saharneanu L., 
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9. Webinar - “Cum stabilești prețul produsului sau 

serviciului tău”, trainer: Alexandru Bordea; organizat de 

brige.md, 25 martie 2021 

Saharneanu L., 

10. Webinar - “Tot ce trebuie să cunoască un 

antreprenoriat”, trainer: Alexandru Bordea; organizat de 

brige.md, 22 aprilie 2021 

Saharneanu L., 

11.  Conferința MACRO 2020 - „Cum fortificăm 

reziliența economică și socială față de crize: Lecții învățate 

din pandemia Covid-19”, organizată online de Centrul 

Analitic Inependent Expert-Gup, Chișinău, 20 octombrie 

2020 

Saharneanu L. 

12. Conferința - „PEER-TO-PEER: Un dialog pentru 

conturarea unui proces decizional colectiv”, organizat online 

de ODIMM ODIMM și UN Women Moldova, cu suportul 

Guvernului Japoniei, 16 aprilie 2021  

Saharneanu L. 

13. Conferința - "Business Bridges SWITZERLAND – 

MOLDOVA" , organizată online de Camera de Comerț a 

Elveției și Invest Moldova, 21 aprilie 2021 

Saharneanu L. 

14. Simpozionul ştiinţifico-practic anual „Lecturi 

AGEPI”, ediția a XXII-a, organizat online de AGEPI, 

Chișinău, 26 aprilie 2021 

Saharneanu L. 

15. Secțiunea Jean Monnet EU4CONS  a Conferinței 

științifice internaționale „Competitivitate și inovare în 

economia cunoașterii”, ediția XXII a organizată ONLINE de 

ASEM în parteneriat cu universități din România, Bulgaria 

și Ucraina,  în perioada 25-26 septembrie 2020; 

Saharneanu L. 

16. Conferința Internațională Științifico-Practică - 

"Securitatea Economică în contextual dezvoltării durabile", 

organizat online de Departamentul Teorie și Politici 

Economice; ASEM, Chișinău, 11 decembrie 2020; 

Savciuc Ox., Solomatin A.,  

Saharneanu L. 

Cristafofici P., 

Gaugas T. 

17. Webinar ”Provocările mediului de afaceri în 

contextul antreprenoriatului feminin”, Camera de Comerț 

Moldova – India, 15 noiembrie,  

Savciuc Ox., 

18. Conferinței Jean Monnet “Dezvoltarea proprietății 

intelectuale în UE și Moldova: provocări și perspective”, 

organizată online de către Asociația de cultură juridică 

Henri Capitant Moldova, în colaborare cu AGEPI; ASEM, 

Chișinău, 12 Martie 2021  

Saharneanu L. 

19. Masa rotundă - „MIGRAȚIE, REMITENȚE ȘI 

DEZVOLTARE: EXPERIENȚA EUROPEANĂ ȘI 

NAȚIONALĂ“, organizată online  în cadrul proiectului 

Jean Monnet EUMIGRA, Facultatea Relații Economice 

Internaționale; ASEM, Chișinău,  pe data de 19 Aprilie 

2021; 

Saharneanu L. 

20. Masă rotundă - “Fenomenul Contrafacerii în 

Republica Moldova”, organizat în cadrul proiectului 

Saharneanu L., Rotaru O., Gaugas 

T. 
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EUPROIN "Jean Monnet Support to Associations in 

European Integration and Intellectual Proprety Protection 

Studies", în colaborare cu AGEPI, APCSP, cu suportul 

Alianței Franceze și Ambasadei Franței; ASEM, Chișinău, 

22 aprilie 2021 

21. Masa Rotundă - "Sporirea Rolului Uniunii Europene 

în Parteneriatul Estic", organizat online în cadrul proiectului 

Jean Monnet Network ENACTED - European Union and its 

Neighbourhood; Network for Enhancing EU's Actorness in 

the Eastern Borderlands, implementat cu suportul financiar 

al programului Erasmus+ al Uniunii Europene; ASEM, 

Chișinău, 21 mai 2021 

Saharneanu L. 

22. Atelierul - “Rolul proprietății intelectuale în 

dezvoltarea unei afaceri de succes”, organizată online de 

către Asociația de cultură juridică Henri Capitant Moldova, 

în colaborare cu AGEPI și  ODIMM, în cadrul proiectului 

EUPROIN "Jean Monnet Support to Associations in 

European Integration and Intellectual Proprety Protection 

Studies", implimentat cu suportul programului Erasmus+ al 

Uniunii Europene ; ASEM, Chișinău, 4 iunie 2021 

Saharneanu L., Rotaru O. 

23. Conferința Științifico-Practică ˮDigitalizarea 

procesului didactic: avantaje, provocări, perspectiveˮ din 

data de 23 aprilie 2021, ASEM   

Savciuc O. 

Solomatin A., Railean E., Rotaru 

O., 

Saharneanu L. 

24. Webinar: Oportunități de finanțare pentru țările 

Parteneriatului Estic în cadrul Apelului „Horizon 2020 

Green Deal”, 18 septembrie 2020, ora 10.00 

Railean E. 

25. 2020 General Assembly. Oct 1, 2020 06:00 AM Railean E. 

26. Congresul consacrat aniversării a 75-A de la 

fondarea USMF “Nicolae Testemițeanu”, 21-23 octombrie,  

2020 

Railean E. 

27. Вебинар «Как продвигать электронные ресурсы в 

вашей организации », 21/01/2021 

Railean E. 

28. Conferinta Stiintifico-practica cu participare 

internationala: „Inovatii pedagogice in era digitala” 27 

noiembrie 2020, Chișinău, Republica Moldova, 

Rotaru O. 

29. 10 ani de la inaugurarea Centrului de Informare al 

Uniunii Europene din cadrul Academiei de Studii 

Economice. MAY 12, 2021 

Railean E. 

30. Webinarul “O propunere de proiect de succes pentru 

Programul Orizont Europa: Excelența științifico-tehnologică 

este primordială dar să nu uităm și despre alte aspect” 21 

aprilie 2021, ora 10:00-12:30 Brussels time 

Railean E. 

31. Webinar Series 2021 – Session 4 “IP in EU-funded 

research projects" - 15 aprilie 2021 

Railean E. 

32. Workshop „Platforme online pentru educație și Railean E. 
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dezvoltare profesională”, 2 apr. 2021 11:00 – 12:00 

33. "EIFL Digital Research Literacy Training 

Programme Outline for Librarians" , 

Mar 31, 2021 09:00 A 

Railean E. 

34. Simpozionul Anul Bibliologic 2019-2020. Railean E. 

35. “Digital research literacy training outline” and will 

discuss ways how it could be adapted and used to train 

students and researchers. , 31st of March 2021; 9AM GMT 

Railean E. 

36. Harmonization of legislative framework on Open 

Science. WP2 virtual meeting 2nd March 2021,13.00h – 

15.00h 

Railean E. 

37. Eveniment online din cadrul Proiectului Minerva 

Study Visit to transfer Knowledge related to Research Data 

Management, (Developing Infrastructure for Open Science), 

17-18 mai 2021. 

Railean E. 

38. The 8th MOLDOVA CYBER WEEK 2020, online 

Conference & Webinars: „Building a strong cybersecurity 

infrastructure in the new normal”, 27 – 27 noiembrie 2020 

Rotaru O. 

39. Masa rotunda: „Economia circulara ca model de 

perspectiva a economiei mondiale si oportunitati pentru 

Republica Moldova”, 18 decembrie 2020 

Savciuc O. 

Rotaru O. 

40. Conferința științifică internațională Strategii și 

politici de management în economia contemporană, 

Departamentul Management și Antreprenoriat, ASEM, 26-

27 martie 2021, on-line 

Gaugas T., Solomatin A. 

41. Masa Rotunda Jean Monnet dedicată “Zilei 

Mondiale a Consumatorului: ”Combaterea poluării cu 

plastic”,  15 Martie 2021 (9.30 - 15.30) de către proiectul 

EU4CONS 

Rotaru O. 

 

Tabelul 59. Participarea la congrese, simpozioane, seminare ştiinţifice, mese rotunde a 

cadrelor didactice, epartamentul Comerț, Turism și Alimentație Publică 

 Tema evenimentului Instituţia organizatoare, oraşul, 

ţara, data desfăşurării 

Autorul comunicării 

1.  Conferinţa Ştiinţifică 

internaţională Competitivitatea şi 

inovarea în economia cunoaşterii 

ASEM, 25-26 septembrie, 2020 Turcov E 

Livandovschi R 

Bulican A 

Cernavca M  

Şpac G 

Calmâş V 

Fedorciucova S 

Tabunșcic O 

2.  the 11th Edition of The 

International Symposium 

"Agrarian Economy and Rural 

Development - Realities and 

Academy of Agricultural and 

Forestry sciences ”Gheorghe 

Ionescu-Șișești” on November 19, 

2020, in Bucharest 

Fedorciucova S. 
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Perspectives for Romania"   

3.  Masă rotundă cu genericul 

„Impactul pandemiei COVID-19 

asupra activității unităţilor de 

alimentaţie publică din Moldova: 

realități, așteptări, acțiuni” 

ASEM, 25.02.2021 Tabunșcic O. 

4.  Masă rotundă cu genericul 

„Protecția consumatorilor în 

condițiile de pandemie COVID-

19 și impactul ei asupra activității 

unităţilor de comerț din Moldova: 

realități, așteptări, acțiuni.” 

ASEM,16.03.2021 Calmâş V. 

Fedorciucova S. 

Cernavca M. 

 

5.  Masă rotundă cu genericul 

Agenție de investiții din RM: 

Prezentarea studiului de piață a 

potențialului de dezvoltare a 

produselor lactate din Republica 

Moldova, ZOOM 

Asociația Producătorilor de lapte 

din republica Moldova, 25  martie 

2021 

Calmâş V. 

Fedorciucova S. 

6.  Masă rotundă cu tema: Sectorul 

comerţului interior al R. Moldova: 

Situaţia actuală a forţei de muncă 

şi necesităţile formării 

profesionale 

Proiectul « Diagnosticul forţei de 

muncă şi perspectivele evoluţiei 

ocupaţiilor angajaţilor în sectorul 

comerţ interior (alimentaţie 

publică), 24 noiembrie, 2020 

Calmâş V. 

Fedorciucova S. 

Tabunșcic O. 

Cernavca M. 

 

 

Facultatea Finanțe 

 

În anul 2020 a derulat Proiectul din cadrul Programului de stat ”Drepturile omului în Republica 

Moldova: dimensiunea financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice”, 

Cifrul: 20.80009.0807.35 în cadrul Direcției Strategice: IV. Provocări Societale . 

Obiectivele proiectului rezidă în: 

 Analiza cadrului conceptual și legal pentru evaluarea respectării, protejării și aplicarea 

drepturilor economice, sociale și culturale (DESC) în Republica Moldova. Convertirea 

prevederilor legale privind DESC în parametri măsurabili. 

 Dezvoltarea cadrului metodologic aferent instrumentarului de monitorizare a DESC. 

Conducătorul proiectului – Secrieru Angela, prof. univ., dr. hab. 

2. În anul 2020 s-a finalizat derularea proiectului Erasmus+ Capacity Building in Higher 

Education Project No. 585784-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP (Anexa 7.1, pag. 16). 

 Obiectivul  proiectului REFINE a vizat reformarea conținutului și metodologiilor/ abordărilor 

pedagogice a programelor de studii în domeniul de specializare „Finanțe” în Armenia și Republica 

Moldova.  

Informația generalizată cu privire la publicațiile științifice a cadrelor didactice din cadrul 

facultății Finanțe este prezentată în tabelele 60 și 61 (elaborate în baza datelor din Anexa 23). 
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Tabelul 60.  Performanță și vizibilitate la nivel internațional 
Departamentul Monografii și 

capitole în 

monografii 

internaționale 

Articole în 

reviste din 

străinătate 

Articole în 

culegeri 

Publicații 

electronice 

Rezumate la 

conferința 

științifice 

internaționale 

Finanțe și asigurări 1 6 6 2 10 

Investiții și Activitate 

bancară 

3 2 1 - 9 

TOTAL 4 8 7 2 19 

 

Tabelul 61. Performanță și vizibilitate la nivel național 
Departamentul Monografii și 

capitole în 

monografii  

Articole în 

reviste  

Articole în 

culegeri 

Publicații 

electronice 

Teze ale 

conferințelor 

științifice 

naționale 

Finanțe și asigurări - 3 - - 11 

Investiții și Activitate 

bancară 

- 5 2 - 9 

TOTAL 0 8 2 0 20 

 

În anul universitar 2020-2021, în cadrul facultății Finanțe au fost organizate 5 manifestații 

științifice, la care au participat cercetători științifici, practicieni și cadre didactice atât din țară, cât și de 

peste hotare (tabelul 62). Manifestările respective au fost organizate preponderent în format online. 

Tabelul 62. Manifestări științifice organizate 
Nr. 

d/o 

Denumirea manifestaţiei Locaţia Perioada Organizatori/participanți 

1 Masa rotundă „Intergarea în curricula 

universitară a materialelor de instruire 

Aplicarea instrumentelor economice 

în domeniul managementului 

resurselor acvatice” în cadrul  

Proiectul EUWI+ 

online 03.08.2021 Cobzari Ludmila, Bușmachiu Eugenia,  

Reprezentanții OECD/ 

Cercetători, practicieni, cadre didactice 

2 Masă rotunda ”Utilizarea 

instrumentelor economice pentru 

gestionarea resurselor de apă și a 

sistemelor de gestionare a apei în 

Republica Moldova și valorificarea 

potențialului local în domeniu” în 

cadrul  Proiectul EUWI+ 

online 03.08.2021 Cobzari Ludmila, Bușmachiu Eugenia,  

Reprezentanții OECD/ 

Cercetători, practicieni, cadre didactice 

3 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

„Moldovan higher education in a 

changing world: How to align study 

programmes with current and future 

needs. Results and lessons learned 

from the Erasmus+ Capacity Building 

Project REFINE” în cadrul Proiectului 

Erasmus+ 

online 07.10.2021 Reprezentanții consorțiului REFINE din 

Austria, Amsterdam, Franța, Slovacia,  

Republica Moldova, Armenia/ 

Cercetători, practicieni, cadre didactice 

4 Masa rotundă ”Pandemia COVID-19 

și perspectivele finanțării sănătății prin 

prisma dreptului la sănătate” 

online 27.11.2021 Departamentul Finanțe și asigurări, 

CNAS,  Centrul  de Studii Financiar - 

Monetare al Institutului de Cercetări 

Economice şi Studii Europene, 

Universitatea de medicină din Chișinău, 

Universitatea B.P.Hașdeu, Cahul/ 
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Cercetători, pracicieni, cadre didactice 

5 Sesiunea de consultări și informare 

privind Instrumentele economice în 

managementul resurselor de apă 

mixt 27.05.2021 Cobzari Ludmila, Bușmachiu Eugenia,  

Reprezentanții OECD/ 

Cercetători, practicieni, cadre didactice 

 

Activitatea de cercetare-inovare este permanent în vizorul Departamentelor și a Consiliului 

Facultății. În ședința Consiliului din 30.10.2020, proces verbal nr. 2 au fost discutate rezultatele 

Conferinței Științifice Internaționale "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii", ediţia a 

XXII-a, desfășurată în perioada 25-26 septembrie 2020.    

 

Facultatea Relații Economice Internaționale. 

Lista publicațiilor cadrelor științifico-didactice de la facultatea Relații Economice Internaționale 

este prezentată în Anexa 24. 

 

 Cercetători integrați în programe/proiecte de cercetare 

 

-     Conducator al Proiectului dna Maia Pisaniuc: nr 20.80009.0807.42 «Configurarea businessului 

inovațional în contextul concurenței regionale”, în cadrul Programului de Stat 2020-2023 - Lobanov 

Natalia, cercetător principal, Harcenco Dorina, cercetător coordonator, Dodu-Gugea Larisa, cercetător 

coordonator,  Popa Marina, cercetător coordonator. 

- Acțiuni COST : Z. Șișcan, prof.univ., dr.hab., L. Dodu-Gugea, conf. univ., dr., E. Benea-Popușoi, 

conf.univ., dr., N. Lobanov, prof.univ., dr.hab, Dorina Harcenco, conf. univ., dr. 

Nr. proiectului EU COST Action 17133 

Titlul proiectului   Implementing Nature based Solutions for creating a resourceful 

circular city 

Aplicant The University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, 

Austria (BOKU) 

Parteneri 39 COST countries, including R. Moldova 

Termenul executării 2019-2022 

Cadre didactice 

implicate în 

realizarea 

proiectului 

Z. Șișcan, prof.univ., dr.hab. 

Obiectivele specifice 

ale proiectului 

The aim of the COST Action 17133 is to build an interdisciplinary 

platform for connecting city planners, architects, system designers, 

circular economists, engineers and researchers from social and natural 

sciences that develop systems allowing cities to cope with numbers of 

contemporary challenges  

 

Nr. proiectului EU COST Action 19101 

Titlul proiectului   Determinants of Physical Activities in Settings (DE-PASS) 

 

Aplicant The University of Limerick (UL), Ireland 
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Parteneri 27 countries, including R. Moldova 

Termenul executării 2020-2023 

Cadre didactice 

implicate în 

realizarea proiectului 

Z. Șișcan, prof.univ., dr.hab. 

Obiectivele specifice 

ale proiectului 
DE-PASS focus is on identifying, understanding and measuring 

the determinants which promote, maintain or inhibit Physical 

Activity Behaviors across the lifespan and in different settings 

and translating this knowledge to assist policy-makers to achieve 

greater health impact. European and global society is now largely 

physically inactive. The health, economic and social benefits of a 

more active society are enormous. 

 

 

Nr. proiectului EU COST CA 17125 

Titlul proiectului   PUBLIC VALUE CAPTURE OF INCREASING PROPERTY 

VALUES COST ACTION 

Aplicant Universität der Bundeswehr München Fakultät für 

Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften Professur für 

Landmanagement 

Parteneri 39 COST countries, including R. Moldova 

Termenul executării 2019-2022 

Cadre didactice 

implicate în 

realizarea 

proiectului 

Larisa DODU-GUGEA  

Obiectivele specifice 

ale proiectului 

The main aim and objective of this Action is the development of a 

common framework for value capturing and the provision of 

innovative tools for public value capture based on comparative 

analysis to optimize the allocation of development costs and benefits 

as well as to disencumber the public budget. 

 

 

Nr. proiectului EU COST CA 19112 

Titlul proiectului   CA 19112 – Women on the MoveALGBCTI 

Aplicant University of Brussel 

Parteneri 29 COST countries, including R. Moldova 

Termenul 

executării 

2020-2023 

Cadre didactice 

implicate în 

realizarea 

proiectului 

Larisa DODU-GUGEA  

Obiectivele 

specifice ale 

Women on the Move is a transdisciplinary network of European 

researchers who focus on historic and contemporary female labour 
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proiectului mobility spanning six centuries to the present. The objective is to 

show the presence and economic contribution of female migrants in 

European history by revealing women as active migrants and builders 

of Europe - with economic means, belongings, assets and social 

networks - capable to overcome gendered obstacles. This will 

contradict macro-narratives that present women as vulnerable 

migrants and economic burdens. Focusing on women’s labour 

mobility will raise the current debates on migration by unveiling 

women’s skills and agency, as well as their constraints and limits as 

economic actors.  

 

 

Nr. proiectului EU COST CA19103 

Titlul proiectului   LGBTI + Social and Economic in (equalities) 

Aplicant  

Parteneri 21 COST countries, including R. Moldova 

Termenul 

executării 

2020-2023 

Cadre didactice 

implicate în 

realizarea 

proiectului 

Larisa DODU-GUGEA, conf.univ., dr. 

Obiectivele 

specifice ale 

proiectului 

The Challenge aims to address LGBTI+ (lesbian, gay, bisexual, trans, 

intersex and queer) social and economic (in)equalities at times of 

increased vulnerability for gender and sexual minorities in Europe. 

The Action will take concrete steps to break scholarly disciplinary 

silos, work across diverse cultural contexts and engage with Civil 

Society Organisations (CSOs) and the public at large. We will also 

work with government, non-governmental policy organisations, trade 

unions and businesses. 

 

Nr. proiectului EU COST Action 19143 

Titlul proiectului   “GLOBAL DIGITAL HUMAN RIGHTS NETWORK” (GDHRNet) 

Aplicant Tallinn University (Estonia), Dr. Mart Susi 

Parteneri 32 COST countries, including R. Moldova 

Termenul executării Septembrie 2020 – Septembrie 2024 

Cadre didactice 

implicate în 

realizarea 

proiectului 

E. Benea-Popușoi, conf.univ., dr. 

Obiectivele specifice 

ale proiectului 

The GDHRNet COST Action will systematically explore the 

theoretical and practical challenges posed by the online context to the 

protection of human rights. The network will address whether 

international human rights law is sufficiently detailed to enable 

governments and private online companies to understand their 
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respective obligations vis-à-vis human rights protection online. It will 

evaluate how national governments have responded to the task of 

providing a regulatory framework for online companies and how these 

companies have transposed the obligation to protect human rights and 

combat hate speech online into their community standards. The 

matters of transparency and accountability will be explored, through 

the lens of corporate social responsibility. 

 

Nr. proiectului EU COST Action 19106 

Titlul proiectului   “MULTI-SECTORAL RESPONSES TO CHILD ABUSE AND NEGLECT IN 

EUROPE: INCIDENCE AND TRENDS ” (EuroCAN) 

Aplicant Ulm University (Germany), Dr. Andreas Jud 

Parteneri 34 COST countries, including R. Moldova 

Termenul executării Octombrie 2020 – Octombrie 2024 

Cadre didactice 

implicate în 

realizarea 

proiectului 

E. Benea-Popușoi, conf.univ., dr. 

Obiectivele specifice 

ale proiectului 

In Europe, millions of children experience abuse or neglect at the 

hands of those who should care for them. Yet, how many of these 

children get help, which services they receive by which agency 

remains largely unknown. The proposed project addresses the 

knowledge gap by creating a network of experts in child maltreatment 

and relevant stakeholders and links them in working groups, in order 

to promote the development of a rigorous, consistent, and comparable 

methodology for the collection of surveillance data on child 

maltreatment and maltreatment-related fatalities. 

 

Nr. proiectului CA19104 

Titlul proiectului   Advancing Social inclusion through Technology and EmPowerment 

 

Aplicant University of Brussel 

Parteneri 32 COST countries, including R. Moldova 

Termenul 

executării 

2020-2024 

Cadre didactice 

implicate în 

realizarea 

proiectului 

Natalia LOBANOV 

Obiectivele 

specifice ale 

proiectului 

Social inclusion is an important element of well-being for people with 

Autism Spectrum Disorder (ASD) and/or Intellectual Disability 

(ID).  Research has highlighted that social inclusion is facilitated 

through access to education and employment.  Despite this, people 

with ASD and/or ID have low rates of participation in these 

domains.  Research has demonstrated that Assistive Technology (AT) 
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shows great promise in increasing participation in education and 

employment.  Notwithstanding recent technological advances, there 

are low rates of adoption of AT throughout Europe by service 

providers, educators, employers and policymakers. There are several 

areas of unmet need including: high abandonment rates of AT, lack of 

inclusion of people with ASD and/or ID in the research process, lack 

of interdisciplinary and intersectoral collaboration and poor match 

between technology and the individual with ASD and/or ID 

 

 

 

 

Nr. proiectului EU COST CA19143 

Titlul proiectului   CA19143 - Global Digital Human Rights Network 

Aplicant Tallinn University 

Parteneri 32 COST countries, including R. Moldova 

Termenul 

executării 

2020-2024 

Cadre didactice 

implicate în 

realizarea 

proiectului 

Dorina Harcenco 

Obiectivele 

specifice ale 

proiectului 

The GDHRNet COST Action will systematically explore the 

theoretical and practical challenges posed by the online context to the 

protection of human rights. The network will address whether 

international human rights law is sufficiently detailed to enable 

governments and private online companies to understand their 

respective obligations vis-&agrave;-vis human rights protection 

online. It will evaluate how national governments have responded to 

the task of providing a regulatory framework for online companies 

and how these companies have transposed the obligation to protect 

human rights and combat hate speech online into their community 

standards. The matters of transparency and accountability will be 

explored, through the lens of corporate social responsibility.   

   The Action will propose a comprehensive system of human rights 

protection online, in the form of recommendations of the content 

assessment obligation by online companies, directed to the companies 

themselves, European and international policy organs, governments 

and the general public. The Action will also develop a model which 

minimises the risk of arbitrary assessment of online content and 

instead solidifies standards which are used during content assessment; 

and maximises the transparency of the outcome.   

   The Action will achieve scientific breakthroughs (a) by means of a 

quantitative and qualitative assessment of whether private Internet 

companies&rsquo; provide comparable protection of human rights 

online in comparison with judicial institutions, and (b) in the form of a 
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novel holistic theoretical approach to the potential role of artificial 

intelligence in protecting human rights online, and (c) by providing 

policy suggestions for private balancing of fundamental rights online. 

Manifestări ştiinţifice organizate (la nivel naţional şi internaţional) 

 

1. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” 

(25 – 26 septembrie 2021), Sectiunea #3"Integrare eucropena, Relaţii economice internaţionale şi 

multiculturalitate" 

Moderator secţiunea: DODU-GUGEA Larisa, dr., conf.univ. 

                                   BENEA POPUȘOI Elina, dr., conf.univ. 

1. Simpozionul Tinerilor Cercetători, ASEM,16 –17 aprilie 2021 

Moderatori și membri ai juriului la Sectiunea 7, studenti:  

Larisa DODU-GUGEA, dr. conf., univ., Marina POPA, dr., conf., univ., Elina BENEA-POPUȘOI, 

dr.conf., univ. 

2. Pe data de 18 decembrie 2020 a avut loc Masa Rotundă cu genericul: Economia circulară ca model 

de perspectivă a economiei mondiale și oportunități pentru Republica Moldova, organizată de 

Departamentul Business Internațional ASEM, în parteneriat cu GEN Moldova, Acțiunea COST 

17133 a UE, AUF, EURAXESS Moldova, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea de 

Stat din Cahul și Camera de Comerț și Industrie a Femeilor Moldova-India (WICCI). 

COMITET ORGANIZATORIC: Larisa Dodu-Gugea, conf. univ., dr, Șef Departament Business 

Internațional; Zorina Șișcan, prof.univ., dr. hab., Dep. BI, ASEM, Reprezentantul R. Moldova in 

Acțiunea COST 17133 a UE; Olesea Fortuna, Doctorandă,  Dep. BI, ASEM, Președinte GEN 

Moldova, Liliana Condrațchi, Șef serviciu Știință, Doctorandă ASEM, Diana Bragoi, Secretar al 

Senatului, Doctorandă ASEM, și Ecaterina Brad, Masterandă, TIDE 191, ASEM. 

Această manifestare științifică reprezintă o continuitate tematică a Conferinței științifico-practice pe 

Economia circulară, inspirată de Rectorul ASEM, academician, prof.univ., dr. hab. G. Belostecinic și 

Șef Serviciu Știință al ASEM Liliana Condrațchi, implementată de comitetul organizatoric compus din 

membrii Catedrei Merceologie, Comerț și Alimentație Publică (actualul Departament Comerț, Turism 

și Alimentație Publică) și membrii Departamentului Buisness Internațional la 14 decembrie 2018. În 

cadrul Conferinței științifico-practice a fost stabilit cadrul conceptual al economiei circulare în mediul 

academic al Republicii Moldova. Ca dezvoltare a acestui subiect a fost stabilit ca obiectiv organizarea 

Mesei Rotunde, având drept scop primordial conștientizarea economiei circulare ca un trend al 

economiei mondiale și co-crearea ecosistemului economiei circulare în R. Moldova. La eveniment s-au 

înregistrat circa 140 de participanți, inclusiv din mediul academic Pavel Movileanu, academician; 

Andrei Popa, ex-Rector al Universității de Stat din Cahul, profesori și studenți ai Universității Tehnice 

din Moldova, Universității Agrare de Stat din Moldova, Universității de Stat din Moldova, Colegiului 

Internațional de Administrare și Business, cercetătorii Institutului Național de Cercetări Economice 

(INCE), reprezentanții Primăriei mun. Chișinău, ODIMM, CNAMUP, APIAM, Lafarge Ciment, 

Electroautocar, ONG-urilor de profil, oaspeți din cadrul Institutului Européen de Economie de la 

Fonctionalité et de la Coopération din Franța, colegii din cadrul facultățile și departamentele ASEM, 
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masteranzii programelor TIDE și COMEX ASEM și  studenți din cadrul Facultății Relații Economice 

Internaționale. 

 

 
3. Workshop „Regândirea Managementului Migrației: Experiența Europeană și Națională“, 

ASEM, 18 Februarie 2021 (http://eumigra-project.md/activitati/evenimente/2020-2021/18-

februarie-2021) 

În data de 18 februarie 2021, a fost 

organizat atelierul de lucru "Regândirea 

anagementului Migrației: experiența 

europeană și națională". Acest eveniment 

reprezintă o acțiune în cadrul proiectului 

Jean Monnet Chair in EU studies and 

Migration, implementat de către ASEM cu 

http://eumigra-project.md/activitati/evenimente/2020-2021/18-februarie-2021
http://eumigra-project.md/activitati/evenimente/2020-2021/18-februarie-2021
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suportul financiar al programului Erasmus+ al Uniunii Europene.  

Agenda atelierului poate fi vizualizată AICI  

Evenimentul a fost deschis de Dl Mihai HACHI, coordonator al proiectului Jean Monnet 

EUMIGRA, care și a moderat evenimentul. 

La deschiderea evenimentului, cu un mesaj de salut au intervenit: 

- Ala Cotelnic, prim-prorector al Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM) 

- Olga POALELUNGI , Biroul de Migrație și Azil al MAI 

- Nadejda ZUBCO, Biroul Relații cu Diaspora  

Pe parcursul evenimentului, mai mulți reprezentanți ai autorităților în domeniul managementului 

migrației (Biroul de Migrație și Azil, Biroul Relațiilor cu Diaspora, ANOFM, etc), dar și asociații 

obștești au prezentat situația actuală, realizările și provocările cu care se confruntă.  

De asemenea, cercetători din Republica Moldova (ASEM, Institutul de Ecologie și Geografie, 

INCE, USM, UST, USEFS) si Romania (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” de la Iași, 

Universitatea Oradea, școli gimnaziale și profesionale) si-au prezentat rezultatele cercetării lor, pe 

astfel de subiecte precum: 

-Politicile migraționale în Republica Moldova: Strategii și realități; 

- Diasporă Migrație și Dezvoltare obiectiv strategic comun; 

- Consolidarea diasporei moldovenești în contextul managementului migrațional; Influențele 

politicilor în intensitatea fluxurilor migraționale din Republica Moldova; 

- Este migrația internațională a populației din România o continuare a migrației interne din 

perioada comunistă? 

- Impactul migranției asupra pieții muncii și rolul ANOFM în reintegrarea migranților reîntorși; 

- Migrația de revenire în sistemul migrațional național și European, si multe altele.  

6. Pe data de 31 martie 2021 Departamentul Business Internațional a organizat un atelier pentru 

tineri cercetători axat pe cercetarea științifică: "Comment debuter une carriere passionante dans la 

recherche scientifique francophone". 

 

http://eumigra-project.md/images/eumigra/pdf/Program_Workshop_FINAL.pdf
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7.Masa Rotundă „Migrație, Remitențe Și Dezvoltare: Experiența Europeană Și Națională“, 

Asem, 19 Aprilie 2021 (http://eumigra-project.md/noutati/aprilie-2021) 

În data de 19 aprilie 2021 s-a 

desfășurat Masa Rotundă cu 

genericul „MIGRAȚIE, 

REMITENȚE ȘI DEZVOLTARE: 

EXPERIENȚA EUROPEANĂ ȘI 

NAȚIONALĂ”. Evenimentul a fost 

organizat în cadrul proiectului 

EUMIGRA, în format online, pe 

platforma digitală ZOOM, astfel 

fiind posibila prezența participanților 

atât din țară cât și de peste hotare, în 

special din România. 

Evenimentul a fost deschis de domnul Mihai Hachi, dr. conf. univ., Coordonatorul proiectului, 

exprimându-și gratitudinea pentru interesul prezentat de participanți, totodată menționând actualitatea 

si importanța fenomenelor migrationiste și dezechilibrele create de Covid 19 asupra lor. 

Masa rotundă a fost moderată de domnul Dorin Vaculovschi, dr., conf., univ, membru în cadrul 

EUMIGRA, enunțand punctat despre rolul migrației, remitentelor si efectul lor asupra economiei 

europene, naționale. În asemenea context, doctoranzii, masteranzii și studenții mai multor facultăți din 

cadrul ASEM s-au reunit pentru a discuta efectele, impactul, rezultatele și rolul migrației, demografiei, 

remitentelor asupra dezvoltării economiei naționale, mondiale. 

Este bine de menționat intervenția initiala a doamnei Angela Belobrov, Consilier al cabinetului 

Primului Ministru, ceea ce denotă interesul major pe care îl au structurile administrative în activitățile 

de cercetare, adică colaborarea strânsă intre mediul academic cu cel de stat. Principalele subiecte 

discutate si prezentate au fost : „Fluxul de remitente: de la provocari la dezvoltareˮ, „Impactul Covid-

19 asupra fluxurilor migrationisteˮ, „Impactul migrației asupra dezvoltării economice a RM". 

Tabelul 63. Participarea la congrese, simpozioane,seminare științifice, 

mese rotunde, ateliere de lucru a cadrelor didactice 
 Tema evenimentului  Instituția organizatore, 

orașul, țara,  

data desfășurării  

Autorul 

comunicării 

1. 

 

III международная научно-практ.конф. 

Стратегические направления социально-

экономического и финансового развития 

национальной экономики. 

 

Белорусский 

государственный 

университет  

Университет им. 

Кардинала С. 

Вышинского (Польша) 

Минск, 1-2 октября 2020 

Natalia Lobanov 

2. II международная научно-практическая 

конф. 

 «Современная архитектура мировой 

Ростовский 

государственный 

экономический 

Larisa Dodu-

Gugea 

Natalia Lobanov 



193 

 

экономики (4I’s): инвестиции, инновации, 

индустрия, интеграция»: 

университет (РИНХ) 

Ростов н/Д, 10 декабря 

2020 г. 

3. 

 

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare 

internaţională „Integrare prin Cercetare şi 

Inovare”   

 

USM,  

Chișinău, 

10-11 noiembrie 2020. 

Natalia Lobanov 

4. Masa rotundă cu participare internațională 

Diplomația economică a Uniunii Europene în 

condițiile  actuale ale globalizării. 

USM  

Chișinău, 16 martie 2021 

Natalia Lobanov 

5. Conferinţa ştiinţifică internaţională 

”Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaşterii” 

Chișinău: ASEM, 25-26 

septembrie 2020 

Natalia Lobanov 

Larisa Dodu-

Gugea, Crudu,R., 

Șișcan Z. 

6. International Scientifi Conference EURINT 

2020: EU and its neighbourhood: enhancing 

EU actorness in the eastern borderlands.  

October 15-17, 2020 | Iași 

- Romania 

Popa  

Marina, Crudu 

Rodica 

7. Multidisciplinary challenges in the field of 

European integration: experience of Balcan 

Countries,  

Ivan Franko National 

University of Lviv, 14-15 

April 2021  

Crudu Rodica 

8. Masa Rotundă: EUMIGRA 19 aprilie 2021 

Chisinau 

Crudu Rodica 

Hachi Mihai 

Popa Marina 

Dodu-Gugea 

Larisa 

9. 11th International Conference on Modern 

Research in Management, Economics and 

Acounting 

18-20 december 2020 

Oxford, UK 

Popa Marina 

Pisaniuc Maia 

10. 2nd International Conference on Research in 

Management, Vienna, Austria, feb. 2021, 

virtual  

Februarie 2021 Pisaniuc Maia 

11. 4th International Conference on Business, 

Management and Economics, în Berlin, 

Germania 

12-14 decembrie 2020 Pisaniuc Maia 

12. Forum stiințific internațional organizat în 

cadrul proiectului internațional 

ENACTED ERASMUS+ Jean Monnet 

"University in the Society 

International Forum 2021: Cross border 

cooperation and regional development"  

2 aprilie, 2021 Șișcan Zorina 

13. Masa rotundă interinstituțională internațională 

"Economia circulară ca model de perspectivă 

a economiei mondiale și oportunități pentru 

Republica Moldova" 

18 decembrie 2020 

 

Șișcan Zorina 

Dodu-Gugea 

Larisa 

14. Masa Rotunda Art –Marketing, o direcție 

inteligentă de promovare, USM 

9 aprilie, 2021 Șișcan Zorina 

15. Masa rotundă cu participare internațională 

Diplomație economică a Uniunii Europene în 

conduțiile actuale ale globalizării, ULIM 

16 martie, 2021 Șișcan Zorina 
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16. Atelier estudiantin de l'ASEM ”Comment 

débuter une carrière passionnante dans la 

recherche scientifique francophone", 

organizat online în cadrul zilelor 

Francofoniei, cu participarea AUF  

31martie 2021 Dodu-Gugea 

Larisa 

17. Dep. BI și MK, ASEM, seminarul practico-

științific ”Experiențe de activitate în companii 

mixte și cu capital străin: studii de caz” 

18 februarie 2021 Dodu-Gugea 

Larisa 

18. Strategii de business și de viață cu 

antreprenorul Ruslan Cojocaru  

noiembrie 2020 

 

Dodu-Gugea 

Larisa 

19. Media, social entrepreneurs and impact 

builders are reunited at GEW 2020Summit 

30 noiembrie 2020 

 

Dodu-Gugea 

Larisa 

20. Internaționalizarea culturii corporative. Studii 

de caz (Dan Curoșu) 

19 mai 2021 Dodu-Gugea 

Larisa 

21 Internaționalizarea afacerii cu Geta Rașciuc  noiembrie 2020 Dodu-Gugea 

Larisa 

 

10.3.Manifestări științifice organizate (la nivel național și internațional) 

În cadrul ASEM pe parcursul anului universitar 2020-2021 au fost organizate următoarele 

manifestări științifice: 

Tabelul 64. Organizarea manifestărilor științifice 

Nr. Data  Statutul 

(seminar, 

conferință, 

masă 

rotundă, 

simpozion) 

Denumirea  Organizatori 

 

1. 
12 noiembrie 

2020  

Simpozionul 

științifico-

practic   

Crearea valorii pentru clienți - 

dedicat Zilei internaționale a 

calității,  ed. 6 - a 

Departamentul 

Management și 

Antreprenoriat 

2. 

5 februarie 2021 

Masa rotundă Proprietatea intelectuală: 

caracteristicile cadrului legislativ 

și baza de date a AGEP 

Departamentul 

Management și 

Antreprenoriat 

3. 
26 -27 martie 

2021 

Conferința 

Internațională 

Științifică 

STRATEGII ȘI POLITICI DE 

MANAGEMENT ÎN ECONOMIA 

CONTEMPORANĂ (ediţia a 6-a) 

Departamentul 

Management și 

Antreprenoriat 

4. 
16- 17 aprilie 

2021 

Simpozionul 

tinerilor 

cercetători  

Secțiunea VI.I Managementul şi 

sustenabilitatea afacerilor în sec. 

XXI” 

Departamentul 

Management și 

Antreprenoriat 

5. 18 februarie 2021 Seminarul 

Practico-

Ştiinţific 

”Experiențe de activitate în 

companii mixte și cu capital străin: 

studii de caz” 

Departamentul 

Marketing și 

Logistică 

6. 25 martie 2021 Seminarul 

Practico-

Ştiinţific  

„Marketingul în era digitală: 

tendinţe, probleme, 

oportunităţi” 

Departamentul 

Marketing și 

Logistică 
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7. 29 septembrie 

2020 

Seminar Seminar informativ dedicat Zilei 

Mondiale a Turismului 

Departamentul 

Comerț, Turism 

și Alimentație 

Publică 

8. 19 octombrie 

2020 

Lecție publică Lecție publică în cadrul cursului de 

Antreprenoriat 

Departamentul 

Comerț, Turism 

și Alimentație 

Publică 

9. 28 octombrie 

2020 

Lecție publică Leadershipul în perioada de criza Departamentul 

Comerț, Turism 

și Alimentație 

Publică 

10. 12 noiembrie 

2020 

Simpozionul 

științifico-

practic 

”Crearea valorii pentru clienți” 

(ediția a 6-a) 

Departamentul 

Comerț, Turism 

și Alimentație 

Publică 

11. 14 noiembrie 

2020 

Campania de 

sensibilizare și 

informare 

Campania de sensibilizare și 

informare de ziua mondială a 

luptei împotriva diabetului 

Departamentul 

Comerț, Turism 

și Alimentație 

Publică 

12. 17 februarie 2021 Seminarul 

tematic 

„Studierea patrimoniului cultural 

național” 

Departamentul 

Comerț, Turism 

și Alimentație 

Publică 

13. 25 februarie 2021 Masă rotundă „Impactul pandemiei COVID-19 

asupra activității unităţilor de 

alimentaţie publică din Moldova: 

realități, așteptări, acțiuni” 

Departamentul 

Comerț, Turism 

și Alimentație 

Publică 

14. 16 martie 2021 Masă rotundă „Protecția consumatorilor în 

condițiile de pandemie COVID-19 

și impactul ei asupra activității 

unităţilor de comerț din Moldova: 

realități, așteptări, acțiuni.” 

Departamentul 

Comerț, Turism 

și Alimentație 

Publică 

15. 26-27 martie 

2021 

Conferinţa 

ştiinţifică 

internaţională 

„Strategii și politici de 

management în economia 

contemporană” (ediția a 6-a) 

Departamentul 

Comerț, Turism 

și Alimentație 

Publică 

16. 9 octombrie 2020 Masă rotundă „Valorificarea potențialului uman 

pe piața muncii din Republica 

Moldova în contextul economiei 

bazate pe cunoaștere (consacrată 

aniversării a 50 de ani a 

departamentului RUAPC)” 

Departamentului 

„Resurse 

umane, Afaceri 

publice și 

Comunicare 
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17. 2 decembrie 2020 Masă rotundă „Piața muncii din Republica 

Moldova: realități și provocări”  

Departamentului 

„Resurse 

umane, Afaceri 

publice și 

Comunicare 

18. 11 decembrie, 

2020 

Conferința 

internațională 

științifico-

practică 

”Securitatea economică în 

contextul dezvoltării sustenabile” 

Departamentul 

”Teorie și 

Politici 

Economice” 

19. 23 aprilie 2021 Masa rotundă DIGITALIZAREA PROCESULUI 

DIDACTIC: AVANTAJE, 

PROVOCĂRI, PERSPECTIVE 

Departamentul 

”Teorie și 

Politici 

Economice” 

20. 19-21 mai 2021 Sesiune de 

lucru al 

cercului 

științific 

ECONOMIE FUNDAMENTALĂ 

ȘI APLICATIVĂ 

Departamentul 

”Teorie și 

Politici 

Economice” 

21. 10 decembrie 

2020 
Conferinţa 

Ştiinţifică 

Studenţească 

DREPTURILE OMULUI în 

CONTEXTUL 

PROVOCĂRILOR 

CONTEMPORANE 

Departamentul 

”Drept” 

22. 9 aprilie 2021 Masă rotundă Impactul jurisprudenței CtEDO 

asupra activității instanțelor 

judecătorești din Republica 

Moldova 

Departamentul 

”Drept” 

23. 18 februarie 2021 Seminar 

practico-

științific 

Experiențe de activitate în 

companii mixte și cu capital 

străin: studii de caz 

Departamentul 

”Business 

internațional” și 

Departamentul 

”Marketing și 

Logistică” 

24. 18 decembrie 

2020 

Masă rotundă Economia circulară ca model de 

perspectivă a economiei mondiale 

și oportunități pentru Republica 

Moldova 

Departamentul 

”Business 

internațional” 

25. 21 mai 2021 Masa Rotundă “Sporirea Rolului Uniunii 

Europene în Parteneriatul Estic” 

Departamentul 

”Business 

internațional” 

26. 31 martie 2021 Workshop Evenimentul ştiinţific francofon, 

dedicat tinerilor cercetători 

„COMMENT DEBUTER UNE 

CARRIERE PASSIONNANTE 

DANS LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

Departamentul 

”Business 

internațional” 
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FRANCOPHONE” 

27. 19 aprilie 2021 Masa Rotundă „MIGRAȚIE, REMITENȚE ȘI 

DEZVOLTARE: EXPERIENȚA 

EUROPEANĂ ȘI NAȚIONALĂ”. 

Departamentul 

”Business 

internațional” 

28. 14 –17 iunie 

2021 

Școala de vară Cetățenie și migrație Departamentul 

”Business 

internațional” 

29. 18 februarie 2021 Workshop „Regândirea Managementului 

Migrației: Experiența Europeană 

Și Națională“, ASEM,  

Departamentul 

”Business 

internațional” 

30. 18 mai 2021 Masa rotundă „Multilingvism și interculturalitate 

in contextul globalizarii” 

Departamentul 

”Limbi 

Moderne” 

31. 27.11.2020 Masa rotundă Pandemia COVID-19 și 

perspectivele finanțării sănătății 

prin prisma dreptului la sănătate 

Departamentul 

„Finanţe şi 

Asigurări” 

32. 11 – 12 martie 

2021 

Conferinţa 

Ştiinţifică 

Internaţională 

Studenţească 

Conferinţa Ştiinţifică 

Internaţională Studenţească ISSC 

2021 „Provocările contabilităţii în 

viziunea tinerilor cercetători" 

departamentul 

„Contabilitate, 

Audit și Analiză 

Economică” 

33. 1-2 aprilie 2021 Conferinţa 

Ştiinţifică 

Internaţională 

Conferinţa Ştiinţifică 

Internaţională ,,ISCA 2021” 

departamentul 

„Contabilitate, 

Audit și Analiză 

Economică” 

34. 20 mai 2021 Concurs 

Internațional 

Studențesc 

Profesia contabilă – o carieră de 

succes 

departamentul 

„Contabilitate, 

Audit și Analiză 

Economică” 

35. 12-13 martie 

2021 

International 

Teleconference 

of young 

researcher 

Creation of the Society of 

Consciousness, Tele-2021, 10th 

edition 

 

36. 16-17 aprilie 

2021 

Simpozionul 

științific 

Internațional 

Simpozionul științific Internațional 

al Tinerilor Cercetători 

ASEM 

37. 25-26 septembrie 

2020 

Conferinţa 

ştiinţifică 

internaţională 

Competitivitatea şi inovarea în 

economia cunoaşterii, Ediția a 22-a 

ASEM 

38. 28 august 2020 International 

Scientific 

Conference 

Development Through Research 

and Inovation – 2020, First Edition 

ASEM 

https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/Agenda_Conferinta_ISCA_2021.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/Agenda_Conferinta_ISCA_2021.pdf
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39. 22-23 octombrie 

2020 

International 

Scientific 

Conference 

2020 Supply Chain Management 

for Efficient Consumer Response  

ASEM co-

partener 

Organizator: 

Universitatea 

Valahia din 

Târgoviște, 

Romania 

40. 31 iulie – 1 

august 2020 

International 

Scientific 

Conference 

International Conference on 

Management Science and 

Engineering Management, 14th 

Edition 

ASEM co-

organiztor 

Organizator: 

International 

Society of 

Management 

Science and 

Engineering 

Management, 

China 

 

 

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.  

La începutul anului universitar, fiecare cadru didactic, în funcție de norma de angajare auditorială, 

deduce și planifică prin activități concrete, numărul orelor adiționale ce trebuie realizate din categoria 

activitate metodică și de cercetare.  

La finele anului universitar cadrele didactico-științifice raportează numărul total de ore realizate, 

menționînd dovezile corespunzătoare (inclusiv în Raportul de autoevaluare): publicare de articole, 

monografii, manuale, ghiduri, participare la manifestări științifice, stagii de prefecțioare, etc. 

Anual se constată că majoritatea cadrelor didactice realizează deplin volumul ativităților științifice 

planificate. Aceste rapoarte, în proporție de 50%, stau la baza determinării sporului de performanță al 

cadrelor didactice pentru următorul an universitar. 

Procedura de evaluare continua a rezultatelor cercetării ale cadrelor didactice și științifico-

didactice cuprinde: autoevaluarea; și evaluarea de către șeful departamentului prin următoarele 

http://ase.md/files/documente/regulamente/interne/2.6_reg_evaluare_profi_r2.pdf
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modalități:  monitorizarea activității științifice, rapoarte la ședințele departamentului etc. Evaluarea 

sumativa anuala se efectuează la sfârșitul anului universitar. 

 

11. RELAȚII INTERNAȚIONALE 

 

11.1.Forme de colaborare internațională 

Unul dintre domeniile prioritare pentru dezvoltarea strategică a Academiei de Studii 

Economice din Moldova este colaborarea internaţională, inclusiv internaţionalizarea procesului 

didactic și a celui de cercetare. Acest fapt contribuie la integrarea ASEMului în sistemele educaţionale 

europene şi mondiale, la dezvoltarea programelor de mobilitate a studenţilor şi cadrelor didactice, la 

implementarea noilor metode de instruire, de cercetare științifică.  

 

Principalele forme de colaborare internațională sunt: 

 

1. Relații de colaborare universitară în cadrul proiectelor internaționale; 

2. Organizarea  diverselor manifestări științifice în comun cu universitățile 

partenere din străinătate;  

3. Programe de mobilitate studențească și academică;  

4. Organizarea de programe comune de studii la ciclul I, licență, ciclul II, masterat, 

ciclul III, doctorat; 

5. Studenţi străini. 

 

11.2.Acorduri interuniversitare 

 La momentul actual ASEM este partener în cadrul a 84 de acorduri de colaborare cu 

universități, din mai multe state ca: România, Ucraina, Rusia, Letonia, Belarus, Franța, Polonia, 

Bulgaria, Turcia, Italia, Serbia, China, Cehia, Grecia, SUA, Macedonia, Norvegia, Spania, Lituania, 

Slovenia, Azerbaidjan, Finlanda, Vietnam, Austria, Republica Tadjikistan, Republica Kazahstan, 

Republica Kârgâză, Uzbekistan, Republica Slovaca Armenia și Anglia. 

În anul de studii 2020-2021, Academia de Studii Economice din Moldova a încheiat acorduri de 

colaborare, după cum este prezentat în tabelul de mai jos: 

 
Tabelul 65.  Acorduri  de  colaborare între ASEM și 

alte instituții de învățământ din străinătate încheiate în anul 2020-2021 

Nr. Țara Instituția de învățământ 

parteneră 

Domeniile de cooperare Valabilitatea 

Acordului / 

memorandumului 

de cooperare 

1.  România Universitatea de Vest ”Vasile 

Goldiş” din Arad 

Mobilitatea academică; 

Cercetări științifice, academice 

și generale; Instruire și 

specializare profesională; 

Elaborare de curicula, 

01.12.2020-

02.11.2025 
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materiale didactice; 
2.  România Universitatea din București  Mobilitatea academică; 

Cercetări științifice, academice 

și generale; Instruire și 

specializare profesională; 

Elaborare de curicula, 

materiale didactice; 

26.01.2021 –  

26.01.2023 

3.  România Universitatea Româno-

Americană & Euro-Testing 

Software Solutions  

Mobilitatea academică; 

Cercetări științifice, academice 

și generale; Instruire și 

specializare profesională; 

Elaborare de curicula, 

materiale didactice; 

22.12.2020 – 

22.12.2023 

4.  Rusia Souther Federal University Mobilitatea academică; 

Cercetări științifice, academice 

și generale; Instruire și 

specializare profesională; 

Elaborare de curicula, 

materiale didactice; 

05.01.2021 –  

05.01.2026 

5.  Republica 

Kazahstan  

Karagandy University of the 

name of academician E.A 

Buketov 

Mobilitatea academică; 

Cercetări științifice, academice 

și generale; Instruire și 

specializare profesională; 

Elaborare de curicula, 

materiale didactice; 

18.09.2020 – 

18.09.2025 

6.  Republica 

Kârgâză 

International University of 

Kyrgyz Republic 

Mobilitatea academică; 

Cercetări științifice, academice 

și generale; Instruire și 

specializare profesională; 

Elaborare de curicula, 

materiale didactice; 

04.03.2020 – 

04.03.2025 

7.  Uzbekistan  Urgench State University Mobilitatea academică; 

Cercetări științifice, academice 

și generale; Instruire și 

specializare profesională; 

Elaborare de curicula, 

materiale didactice; 

05.03.2020- 

05.03.2025 

8.  Republica 

Slovaca  

Tehnical University of Kosice in 

Slovak Republic 

Mobilitatea academică; 

Cercetări științifice, academice 

și generale; Instruire și 

specializare profesională; 

Elaborare de curicula, 

materiale didactice; 

26.01.2021-

26.01.2026 

9.  Armenia  Yerevan State University Mobilitatea academică; 

Cercetări științifice, academice 

și generale; Instruire și 

22-03-2021 – 22-

03-2026 
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specializare profesională; 

Elaborare de curicula, 

materiale didactice; 
10.  Anglia  Buckinghamshire 

New University 

Mobilitatea academică; 

Cercetări științifice, academice 

și generale; Instruire și 

specializare profesională; 

Elaborare de curicula, 

materiale didactice; 

24-05-2020 –  

24-05-2025 

 

 

 
11.3.Programe de mobilitate 

a) studențească: 

 

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, studenții ASEM au avut posibilitatea de a participa la concursul de 

burse pentru mobilitatea de credite cu următoarele universități: 

1. Academia de Studii Economice din București, România; 

2. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România; 

3. Universitatea din Montpellier, Franța 

4. Academia Economiei Naţionale “D.A.Tenov”, Svishtov, Bulgaria; 

5. Universitatea de Economie din Cracovia, Polonia; 

6. Universitatea de Afaceri și Societate Ludwigshafen, Germania; 

7. Universitatea din Liechtenstein, Liechtenstein 

 

Detalii cu privire la beneficiarii acestor proiecte sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Tabelul 66.  Studenții care au beneficiat de mobilitate de la ASEM în cadrul programului 

Erasmus+ 

 

Nr.  Nume, prenume Grupa Nivelul de studiu Perioada 

mobilității 

Academia de Studii Economice din București, România 

1.  Vlada LUPȘA EMREI 181 Licență 22.02.2021-

30.06.2021 

2.  Valeria VIRLAN BA194 Licență 22.02.2021-

30.06.2021 

http://www.ase.md/ro/programul-erasmus.html#ase-bucuresti
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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România 

3.  Catalina NEGRU EMREI181 Licență 01.02.2021-

30.06.2021 

Universitatea din Montpellier, Franța  

4.  Ecaterina 

PROZOROVA 

EMREI 193 Licență 04.01.2021–

31.05.2011 

5.  Alina CALIN FB194 Licență 04.01.2021–

31.05.2011 

6.  Daniela GAINA BA184 Licență 04.01.2021–

31.05.2011 

7.  Svetlana OREHOVA BA184 Licență 04.01.2021–

31.05.2011 

Academia Economiei Naţionale “D.A.Tenov”, Svishtov, Bulgaria 

8.  Vladimir LESNICOV  BA184 Licență 01.02.2021-

30.06.2021 

Universitatea de Economie din Cracovia, Polonia 

9.  Ruslan 

MAHMADBECOV 

EMREI181 Licență 01.02.2021-

30.06.2021 

Universitatea de Afaceri și Societate Ludwigshafen, Germania 

10.  Carina SAVCENCO EMREI192 Licență 01.02.2021-

30.06.2021 

11.  Sanda FACHIRA EMREI192 Licență 01.02.2021-

30.06.2021 

Universitatea din Liechtenstein, Liechtenstein 

12.  Ana HIRBU BA184 Licență 01.02.2021-

30.06.2021 

 
În anul universitar 2020 – 2021 în ASEM nu au fost studenți, care să beneficieze de mobilitate de la 

ASEM în cadrul altor programe de parteneriat. 

 

Mobilitatea academică prevede nu doar plecarea studenților la universitățile partenere, dar și 

sosirea acestora la ASEM în vederea studierii conform acordului semnat. Astfel că în anul academic 

2020-2021 ASEM a fost universitate gazdă pentru studenții după cum urmează: 

 
Tabelul 67. Lista studenților care au beneficiat de mobilități academice spre ASEM 

 
Nr. Nume, 

prenume 

Nivelul de 

studii 

Facultatea/ 

specialitatea 

Perioada 

mobilității 

Ţara de 

origine 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, România 

1. Mihai 

GALESCO 

Licență AFB 191 01.09. 2020 – 

15.02.2021 

România 
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Universitatea de Științe Aplicate din Krems 

2. Cristian 

CERNAVCA 

Masterat AFB - 191 01.09. 2020 – 

15.02.2021 

Austria 

 
 
b) academica pentru cadre didactice și administrative 

 

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 2020 – 2021, 

din cauza pandemiei de COVID-19 a fost efectuată doar o mobilitate de predare (în cadrul programului 

menționat) și 6 de formare de către cadrele didactice din ASEM. Creșterea situației pandemice nu a 

permis deplasarea cadrelor didactice și administrative la universitățile partenere a ASEM.  Toate 

mobilitățile planificate pentru semestrul 2020-2021 voi fi realizate în anului academic 2021 – 2022, 

după acceptul universităților partenere.  

 
Tabelul 68. Lista cadrelor didactice care au beneficiat de mobilitatea academică de la 

ASEM în cadrul programului Erasmus+ 
 

Nr. Nume, prenume Tip de mobilitate Perioada 

mobilității 

Țara de 

destinație 

Universitatea Politehnica din Timisoara, România 

1. Ion PÎRȚACHI Predare 20.06.2021- 

29.06.2021 

România 

Academia de Studii Economice din București, România 

2. Eudochia JOMIR Formare 11.07.2021- 

17.07.2021 

România 

3. Oxana 

BARBĂNEAGRĂ 

Formare 11.07.2021- 

17.07.2021 

România 

4. Alina CODREANU Formare 11.07.2021- 

17.07.2021 

România 

5. Larisa DODU-

GUGEA 

Formare 11.07.2021- 

17.07.2021 

România 

6. Zinovia TOACA Formare 11.07.2021- 

17.07.2021 

România 

7. Grigore 

BELOSTECINIC 

Formare 11.07.2021- 

17.07.2021 

România 

 
Tot în cadrul acestui program, ASEM a fost universitate gazdă conform informației prezentate în 

tabelul de mai jos: 
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Tabelul 69. Mobilități academice incoming 

Nr. Nume, prenume Tip de mobilitate Perioada 

mobilității 

Țara de 

origine 

Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, România 

1. Elena NECHITA Formare 23.06.2021- 

29.06.2021 

România 

2.  Daniel BOTEZ Formare 23.06.2021- 

29.06.2021 

România 

 

11.3.Studenți străini 

Numărul  totalal de studenți străini în ASEM în anul universitar 2020-2021 a fost de  61 

 

Țările de origine: Ucraina, Rusia,  Azerbaidjan, România, Germania, Cipru, Liban, India. 

 

Tabelul 70. Studenți străini anul universitar 2020-2021 

 

 

Țara de origine 

Numărul de studenți 

Licență 

buget/con 

Masterat 

buget/con 

Cursuri 

preuniversitare 

buget/con 

TOTAL 

b/c 

Ucraina 4/0 3/0 0/0 7 

Rusia 7/1 1/0 0/0 9 

Azerbaidjan 8/1 3/0 0/0 12 

România 1/0 5/0 0/0 6 

Turcia 0/1 0/0 0/0 1 

India 0/12 0/1 0/12 25 

Cipru 0/0 0/1 0/0 1 

TOTAL b/c 20/15 12/2 0/12 61 

TOTAL 35 14 12 61 

 
 
 În anul universitar 2020 – 2021 în ASEM au fost înmatriculați încă 25 de studenți din India, 

dar din motiv ca au primit refuz la decizia de documentare din partea Biroului Migrație și Azil al 

Ministerului Afacerilor Interne au fost nevoiți sa stopeze procesul de studii și să părăsească teritoriul 

Republicii Moldova.  

 
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 

 
Activitatea economico-financiară în anul 2020-2021 s-a desfășurat în conformitate cu Bugetul 

de venituri și cheltuieli, coordonat cu Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională și aprobat 

de către Senatul ASEM, în limitele mijloacele financiare alocate de la bugetul de stat (în baza 

contractului de finanţare) şi veniturile proprii ale instituţiei.  

Alocaţiile de la bugetul de stat, conform contractelor de finanțare, au fost compuse din următoarele 

componente: 

1. Servicii educaţionale pentru realizarea comenzii de stat de pregătirea cadrelor, care includ: 

 Pregătirea specialiştilor în Colegiul Naţional de Comerţ. 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 și ciclul II masterat). Mijloacele alocate au fost 

direcţionate pentru cheltuieli de personal, burse (inclusiv bursele nominale), și pentru consumul 

de resurse energetice. 

 Pregătirea cadrelor ştiinţifice (ciclul III doctorat). Mijloacele alocate au fost direcţionate pentru 

cheltuieli de personal și burse. 

2. Întreţinerea căminelor studențești. Mijloacele alocate au fost direcţionate pentru acoperirea 

cheltuielilor legate de activitatea căminelor. 

3. Activități de cercetare și inovare, obținute prin concurs. 

Veniturile proprii ale instituţiei au fost planificate, încasate şi utilizate din următoarele surse: 

1. Pregătirea specialiştilor pe bază de contract cu achitarea taxei de studii în Colegiul Naţional de 

Comerţ. 

2. Pregătirea specialiştilor în bază de contract cu achitarea taxei de studii  pentru ciclul 0, I licenţă, 

ciclul II masterat şi ciclul III doctorat. Veniturile colectate din taxele de studii au fost utilizate 

pentru cheltuieli de personal, acoperirea consumului de resurse energetice, dotarea cu tehnică 

informaţională, echipament didactic, fond bibliotecar, reparații şi altor cheltuieli strict necesare 

procesului de studii 

3. Întreţinerea căminelor. Veniturile acumulate din taxele achitate pentru serviciile de cazare au fost 

utilizate pentru cheltuieli de personal, consum de resurse termoenergetice, apă, canalizare, 

salubritate, procurarea inventarului, mobilierului, utilajului şi efectuarea reparaţiilor curente şi 

capitale. 

4. Arenda bunurilor proprietate publică. Veniturile obținute din darea în locaţiune/arendă a 

bunurilor imobile aflate în gestiunea ASEM au fost utilizate pentru întreținerea și utilarea 

tehnico-materială, reparații curente și capitale şi investiții în construcția Complexului Sportiv cu 

bazin de înot. 

5. Granturi şi sponsorizări. Mijloacele bănești provenite din donații și sponsorizări au fost utilizate 

pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale și alte cheltuieli pentru desfășurarea activităților. 
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6. Dobânzi de la depozitele bancare. Veniturile din dobânzile calculate la soldurile mijloacelor 

băneşti disponibile au fost utilizate pentru lucrărilor de construcție a Complexului Sportiv cu 

bazin de înot.   

7. Alte servicii contra plată (cursuri de scurtă durată, cantine, activităţi sportive, tipografie, librării, 

etc.). Veniturile colectate din prestarea serviciilor contra taxe au fost utilizate pentru acoperirea 

cheltuielilor ce ţin de activitatea în cauză. 

Planificarea şi utilizarea alocațiilor bugetare cât şi a veniturilor proprii a fost efectuată legal şi 

regulamentar, conform actelor normative în vigoare. 

 

12.2.Investiții 

 

Politica de investiţii are ca scop îmbunătățirea calităţii procesului de învățământ şi asigurarea 

unor condiţii pentru procesul de instruire la un nivel înalt.  

Pe parcursul anului universitar, Academia de Studii Economice din Moldova a investit surse în 

construcția unui nou Complex Sportiv cu bazin de înot din str. Petru Rareș. 

Totodată au fost valorificate mijloace bănești pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale, 

reparații curente și capitale și achiziții de mobilier.  

Menționăm, că  aceste surse au fost executate exclusiv din contul mijloacelor bănești proprii.  

 

12.3.Taxe de studii 

Pentru anul universitar 2020-2021, taxele de studii în ASEM au fost stabilite prin Decizia 

Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ASEM, în următoarele mărimi: 

1. Ciclul I, învățământ superior de Licență 

 Facultatea 
Specialitatea/ 

Programul de studii 

Taxa pentru un an de studii, lei 

Învățământ cu 

frecvenţă la zi 

Învățământ cu 

frecvenţă redusă 

  

   

  

Business şi 

Administrarea 

Afacerilor 

Business şi administrare 7800 4900 

Marketing şi Logistică 7800 4900 

Achiziţii 6900 - 

Servicii hoteliere, Turism și Agrement 8600 4900 

Merceologie şi Comerţ 6900 4400 

Tehnologia şi Managementul 

alimentaţiei publice 
8100 4900 

  

Economie 

Generală şi Drept  

Economie generală 6900 4400 

Drept 8600 4900 

Administraţia publică 6500 4200 

Asistență socială 6500 4200 

Managementul resurselor umane 6900 4400 

Contabilitate  Contabilitate 8600 4900 

Finanţe  Finanţe şi bănci  8600 4900 

Relaţii Economice Economie mondială şi Relaţii 8600 4900 
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Internaţionale economice internaţionale 

 Cibernetică, 

Statistică şi 

Informatică 

Economică 

Tehnologia informaţiei 6600 4200 

Securitatea informaţională 6600 - 

Cibernetică şi Informatică economică 6600 4200 

Informatică aplicată 6600 4200 

Econometrie și Statistică economică 6500 - 

2. Ciclul II, învățământ superior de Masterat 

Programul de studii 

Taxa pentru un an de studii, lei 

Învățământ cu 

frecvenţă la zi 

Învățământ cu 

frecvenţă redusă 

Toate programele universitare de Masterat 9200 6900 

3. Ciclul III, Doctorat:  

Programul de studii Taxa pentru un an de studii, lei 

Toate programele 12800 

4. Colegiul Național de Comerț:  

Programul de studii Taxa pentru un an de studii, lei 

Toate programele de formare profesională 7500 

Până în prezent nu există prevederi legale ce reglementează o metodologie de calculare a taxelor 

de studii, de aceea fiecare instituţie individual îşi elaborează o metodologie. În ASEM taxă de studii 

medie se calculează în baza cheltuielilor reale suportate. 

 
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) 

Pademia de COVID-19 a creat probleme ce țin de modalitatea de organizare a studiilor și în anul 

universitar 2020-2021.  Pe parcursul anului studiile au fost organizate diferit în funcție de situația 

epidimiologică din țară, situația cu numărul de îmbolnăviri în ASEM, Ordinele emise de MECC cu 

recomandări în acest sens. Pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului de studii au fost luate mai 

multe decizii, aprobate diverse acte normative la nivel de instituție. Menționăm:  

 Ordinul Rectorului ASEM nr. 55 – A din 19.05.2020 cu privire la măsurile de ieșire din 

Situația de Urgență în ASEM;  

 Ordinul Rectorului ASEM nr.78-A din 15.06.2020 cu privire la măsurile necesar a fi 

întreprinse, în vederea unei  posibili organizări a desfășurării procesului de studii de la 01 

septembrie 2020 în regim online, prin orientarea preponderent spre folosirea în acest scop a 

platformei educaționale ”MOODLE ASEM”; 
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 Ordinul Rectorului ASEM nr. 165 – A din 19.11.2020 cu privire la organizarea sesiunii de 

iarnă a anului universitar 2020-2021; 

 Decizia Consiliului de Administraţie al ASEM din 01 decembrie 2020, proces-verbal nr. 10, 

Ordinul Rectorului ASEM nr. 183 – A din 01 decembrie 2020  despre organizarea procesului 

de studii și a sesiunii de examinare, semestrul I, a anului universitar 2020-2021 

 DECIZIA nr. 1/11a Consiliului de Administraţie al ASEM (proces-verbal nr. 11 din 25 ianuarie 

2021) cu aprobarea modalității de organizare a studiilor în semestrul II al anului universitar 

2020-2021 (începând cu 1 februarie).  

 Ordinul Rectorului ASEM nr. 36 – A din 12.03.2021despre organizarea procesului de studii în 

regim online; 

 Decizia Senatului nr. 12/10 din 28 aprilie 2021 și Ordinul Rectorului ASEM nr. 57 – A din 

07.05.2021 cu privire la organizarea susţinerii tezelor de licenţă/master de către absolvenţii 

ASEM promoţia anului 2021; 

 Decizia Senatului nr. 13/10 din 28 aprilie 2021 și Ordinul Rectorului ASEM nr.58 – A cu 

privire la organizarea sesiunii de examinare la sfârşitul semestrului II al anului universitar 

2020-2021la ciclul I,licenţă şi ciclul II, masterat; 

 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 impuse  

de pandemia de COVID- 19 de către absolvenții ASEM, promoția anului 2021,   aprobată prin 

Decizia Senatului ASEM din 28 aprilie 2021, disponibilă la 

https://ase.md/files/legal/interne/3.19_metodologia_teza.pdf 

 

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 întreg anul universitar 2020-2021 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. Pe parcursul 

anului, în unele perioade, când situația epidimiologică permitea, prin Ordinul Rectorului sau Decizia 

Consiliului de Administrație ASEM orele practice au fost realizate cu prezența fizică a studenților și 

profesorilor. În acest sens, în vederea minimizării fluxurilor de studenți și interacțiunii acestora, pentru 

fiecare an de studii au fost fixate zile în care avea doar ore teoretice, on-line, fără prezența la ASEM și 

ore practice în cadrul campusului universitar. Fiecării grupe academice  i s-a rezervat o sală de studii în 

care se realizau toate orele practice. Sala de studii a fost selectată în funcție de capacitatea acesteia și 

numărul de studenți în grupa academică, astfel încât să fie posibilă respectarea distanței fizice. În aces 

mod, deplasările studenților, pe parcursul zilei de prezență la ASEM erau minime. 

 

https://ase.md/files/documente/regulamente/interne/5.3_procedura_ex_online_2020.pdf
https://ase.md/files/legal/interne/3.19_metodologia_teza.pdf


209 

 

13.3.Mecanisme de asigurare a calității studiilor și evaluărilor în regim 

online  

Asigurarea calității rămâne a fi una din sarcinile de bază ale învățământului în ASEM, în deosebi  

pe timp de pandemie. 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. 

 Proceduri de evaluare finală online. Acestea au fost stipulate în actele normative menționate 

mai sus. Preponderent, evaluările s-au realizat în regim on-line, atât în semestrul I, cât și 

semestrul II. Evaluările s-au realizat urmând PROCEDURA  privind susținerea online a 

examenelor curente, aprobată prin Decizia Senatului ASEM din 29 aprilie 2020.  Examenele 

curente în regim online au fost 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 platforma 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.  Pe parcursul anului au fost suplimentar organizate instruiri ale 

personalului. Astfel de cursul de formare cu tema „Aplicarea tehnologiilor informaționale de 

comunicare în instruire sistemul Moodle”, 40 ore, organizată în vacanța de iarnă a studenților 

au beneficiat 111 cadre didactice și științifico-didactice din ASEM. Programul „Inovații 
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pedagogice în studii economice și adaptarea la noile condiții a învățământului online” (22 ore) 

a fost ascultat de 84 persoane.  

 

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 2020-2021 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 

organizată în regim  online conform Deciziei Senatului ASEM din 28 aprilie 2021. Modalitatea de 

organizare a fost descrisă în METODOLOGIA de susținere online a tezei de licență/master în ASEM 

în condițiile impuse  de pandemia de COVID- 19 de către absolvenții ASEM, promoția anului 2021, 

aprobată prin Decizia Senatului ASEM din 28 aprilie 2021, 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.  

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 mai multe 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.  

 

13.5.Participarea personalului universitar în procesul de studii online, 

reflectată în procente 

 

Personalul universitar, care a fost implicat în activitatea didactică în  anul universitar 2020-2021, 

integral a acceptat implicarea în procesul de predare online, utilizând diferite platforme. Reflectată în 

procente, personalul universitar, care a avut ore online constituie 100,0%. 

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) sau, 

în perioada când a permis situația epidimiologică din țară, în format fizic, a avut loc și consultarea de 

către profesori a studenților privind elaborarea proiectului de an, a tezei de licență și a tezei de master.  
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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 impuse  de 

pandemia de COVID- 19 de către absolvenții ASEM, promoția anului 2021,  la ședința Senatului 

ASEM din 28 aprilie 2021, 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 12 studenți.  

 

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 a anului de studii 2020-

2021. Nici o persoană nu s-a adresat  să închirieze computer. 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. Unii profesori au solicitat și au primit acceptul de a desfășura orele sau examenele din 

incinta ASEM. 
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14. CONCLUZII 

 

14.1.Dificultăți în activitatea ASEM 

Considerăm că activitatea ASEM în anul universitar 2020 - 2021, atât în plan metodico-

didactic, 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. Chiar având experiența din 

semestrul II al anului universitar 2019-2020, 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 insuficientă a cadrelor didactice universitare creează relații tensionate între 

administrația ASEM și personalul științifico-didactic, determină plecarea din sistem a unor 

cadre didatice experimentate, face imposibilă  atragerea de angajați tineri, în toate 

domeniile profesionale, dar în deosebi în domeniul Tehnologiilor informației.  

- Se evidențiază o tendință de reducere a numărului de conducători de doctorat abilitați cu 

dreptul de conducere. 

- Existența unor rezerve în colaborarea cu agenții economici, în vederea organizării și 

desfășurării stagiilor de practică, a organizării în comun a diverselor evenimente.  
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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 continua a 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. 

- Vor continua a fi organizate seminare privind utilizarea metodelor active de predare, 

inclusive în format on line. 

- 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. 

- Evaluarea activității conducătorilor de doctorat în baza Fișei de autoevaluare și 

Chestionarului de evaluare din partea doctoranzilor (prevăzută pentru noiembrie 2021). 

Identificarea motivației pentru cadrele științifico-didactice în vederea abilitării acestora 

cu dretul de conducător de doctorat; 

- 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 2020-2021 

 

1. În anul de studii 2020-2021 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 fost 

alească noua componență a CDSI ASEM, care a activita pe parcursul acestui an.   

4. Structura organizatorică a ASEM este elaborată și aprobată de Senat și  cuprinde: 

facultăţi, departamente, servicii, şcoala masterală de excelență în economie și business, 
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școala de formare continua, școli doctorale, centre şi laboratoare de cercetare ştiinţifică, 

consilii, comisii, centre specializate, structuri consultative, unități de prestare a 

serviciilor, direcția de tehnologii informaționale, unități de perfecționare a cadrelor, 

bibliotecă, editură, tipografie, garaj, bază de odihnă. În ASEM în anul de studii 2020-

2021 structura organizatorică a suferit schimbări nesemnificative.  Astfel, a fost creat 

Centrul Pro-Business „Z-Lab ASEM” 

5. În anul de studii 2020-2021 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 6 domenii generale de studii, 11 domenii de formare profesională, 

15 programe de licență.  Pe parcursul anului de studii a expirat acreditarea la programele 

de licență Drept și Tehnologia și managementul alimentației publice. ASEM a elaborat 

Rapoartele de autoevaluare și a înaintat dosarele de către ANACEC în vederea inițierii 

procedurii de evaluare externă.  

6. În cadrul Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business în anul de universitar 

2020-2021 a fost asigurată organizarea studiilor la 22 programe de masterat cu 90 și 120 

ECTS, inclusiv la învățământul  cu frecvență redusă: programele de masterat 

Administrarea Afacerilor și Contabilitate și Audit. În anul universitar raportat ASEM a 

fost supusă evaluării externe de către ANACEC și a obținut acreditarea pentru 5 ani la 

următoarele programe de masterat: Administrarea Afacerilor (ÎF, ÎFR), Managementul 

proiectelor, Managementul marketingului, Logistica și Supply Chain Management,  

Tranzacții Internaționale și Diplomație Economică, Contabilitate și Audit (ÎF, ÎFR), 

Finanțele și contabilitatea firmei, Administrare bancară, Finanțe publice și fiscalitate, 

Finanțe corporative și asigurări. Au fost înaintate către ANACEC dosare în vederea 

evaluării externe a altor programme de masterat.  

7. În admiterea 2020 - 2021 au fost formate grupe academice la ciclul I, licență la programe 

comune de studii: Contabilitate – cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, 

România; Economie Mondială și Relații Economice Internaționale – cu ASE București, 

România; Finanțe și Bănci, Asistență socială – cu Universitatea Ioan Cuza din Iași, 

România; Economie generală – cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, 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 anul de raportare ASEM a avut prima promoție de absolvenți 

în programul cu diploma comună la programul de licență „Contabilitate” cu 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România.  

8. 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 Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative din 
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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 58 conducători de doctorat.  Își fac studiile 113 doctoranzi, 9 

doctoranzi în cotutelă cu Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, România,   și 7 

postdoctoranzi,  iar pe parcursul anului de studii 2020-2021 au fost susținute 2 teze de 

doctor habilitat în științe economice (Covaș L., Bîrcă A.), 5 teze de doctor în științe 

economice,  o teză de doctor la specialitatea 122.01. – Organizarea şi programarea 

proceselor de calcul și o teză la specialitatea  154.01. -  Geografie economică și socială. 

În școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative activează 44 conducători 

de doctorat. Își fac studiile 63 doctoranzi. Pe parcursul anului au fost susținute 5 teze de 

doctor.  

9. 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 Continuă ASEM. Școala de Formare Continuă al ASEM are ca 

obiectiv general transferul de cunoștințe prin programele de formare și dezvoltare 

profesională continuă, în scopul dezvoltării abilităților profesionale. În total au fost 

instruiți pe parcursul anului 447 persoane. Pe parcursul anului  de studii 2020- 2021 de 

către SFC ASEM au fost elaborate 3 programe de formare continua, inclusive ca rezultat 

al implementării proiectului ERASMUS+ COMPASS.   

10. În anul universitar 2020-2021 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 

2020-2021 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 
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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, mese rotunde, ateliere de lucru, webinare, 

concursuri, cum ar fi: Ziua mondială a reciclării, Caravana de Crăciun 2020, Vânătoarea 

lui Cupidon, concursul de poezii „Pe aripi lirice”, Campania de înverzire a teritoriului, 

concursul interuniversitar al planurilor de afaceri, Campania de promovare: ASEM vine 

în liceul tău, concursul Azi student, mâine – antreprenor, Ziua Sistemelor Informaționale  

Georgafice (GIS Day) în ASEM, proiectul „Fii student pentru o zi”, participarea la 

școala de vară: EU- Cetățenie și migrație (14-17 iunie 2021)ș.a.  

13. În anul de studii 2020-2021  în ASEM au fost angajate 262 cadre didactice, științifico-

didactice și științifice titulare  (anexa 15)  și prin cumul, acoperind 226,75 posturi.  Din 

aceștia 227 sunt titulari (86,6%). Din cadrele didactice titulare 78,0% deţin titluri 

ştiinţifice de doctor în ştiinţe sau doctor habilitat. Cumularzii constituie 35  persoane sau 

13,4%.  Din ei 51,4% deţin titlu ştiinţific. Pe parcursul anului universitar 2020-2021 

cadrele didactice au participat la diverse programe de instruire organizate de Școala de 

Formare Continuă ASEM,  precum și cele organizate  de organizații/proiecte naționale și 

internaționale. 

14. Decanatele facultăților 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 2020 -

2021, s-a axat pe realizarea a 5 proiecte finanţate din sursele bugetului de stat, 4 proiecte 

de postdoctorat. Cercetătorii ASEM sunt implicați în 25 proiecte COST şi alte  tipuri de 

proiecte.  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 2020-2021 Academia de Studii Economice din Moldova a înregistrat o creștere 

semnificativă a acordurilor inter universitare de colaborare încheiate cu universități din 

străinătate. Totodată au fost țintite universitățile din regiunea Asiei Centrale. Având în 

vedere, că universitățile Europene se axează pe acorduri internaționale specifice, este 

recomandată implicarea activa a Facultăților ASEM pentru dezvoltarea programelor de 

tip diplomă dubla,  realizarea conferințelor științifice internaționale si altor evenimente 

in parteneriat cu universitățile Europene, ce va permite consolidarea acordurilor 

bilaterale. 

17.  Programul ERASMUS+ este cel mai atractiv în rândul studenților și a cadrelor 

didactice. In anul 2020-2021 ASEM a avut posibilitatea de a extinde numărul de 

acorduri inter universitare de mobilitate cu universitățile din România, Polonia, 

Germania, Franța și Kosice. Pentru participarea a tuturor studenților ASEM, este 

recomandata implicarea activă a tuturor Facultăți a ASEM la inițierea acordurilor noi de 
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mobilitate, avânt in vedere ca în cadrul universităților Europene acorduri inter 

universitare de mobilitate Erasmus+ se semnează la nivel de Facultate. 

18.  Din cauza situației pandemice cauzata de COVID-19, realizarea mobilităților academice 

de predare si formare a fost transferata pentru anul universitar 2021-2022. 

19.  ASEM a înregistrat o creștere privind atragerea studenților străini, dar o problemă 

enormă rămâne refuzul documentării din partea biroului de migrație si azil, care este 

cauza plecării multor studenți internaționali. Este recomandata  implicarea activă a 

studenților străini in activitățile universitare organizate de către Facultățile ASEM, 

informarea si anunțarea studenților prin rețete de socializare si grupuri de comunicare 

internă în limba Engleza. 

20.  La moment actual, ASEM este implicat activ in derularea proiectelor internaționale, 

finanțate de către program Erasmus+, în calitate de coordonator și partener. Este 

recomandată participarea a tuturor cadrelor academice interesate, la sesiunile de 

informare organizate de către Serviciului Relații Internaționale si Serviciul Proiecte si 

Programe Europene pentru a stimula elaborarea propunerilor noi de proiecte. 

21. Pademia de COVID-19 a creat probleme ce țin de modalitatea de organizare a 

studiilor și în anul universitar 2020-2021.  Pe parcursul anului studiile au fost organizate 

diferit în funcție de situația epidimiologică din țară, situația cu numărul de îmbolnăviri în 

ASEM, Ordinele emise de MECC cu recomandări în acest sens. Pentru asigurarea bunei 

desfășurări a procesului de studii 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. Examenul de finalizare a studiilor la ciclul I, licență 

și ciclul II, masterat a fost organizat în format online, conform Deciziei Senatului ASEM 

din 28 aprilie 2021. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 

 

Anexa 1. Organigrama ASEM 
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Anexa 2. Programe realizate la Ciclul I, studii superioare de licență 
Domeniul de 

formare 

profesională  

(conform 

Nomenclatorului) 

Programul de 

studiu/specialitatea 

Numărul de 

studenți 

(buget/contract) 

 

Numărul 

de credite 

(ECTS) 

Statutul programului  

(autorizat 

provizoriu/acreditat) 

Actul autorizării 

provizorii/acreditării 

(Hotărârea de Guvern 

sau Ordinul 

ministerului) 

Perioada autorizării de 

funcționare 

provizorie/acreditării  

(data, luna și anul 

obținerii, conform 

Hotărârii de Guvern 

sau Ordinului 

ministerului – data, 

luna și anul expirării) 

0410 Economie 

 

0410.1 Economie 

generală 

 

25  /  58 

180 acreditat Acreditat prin 

Hotărârea Guvernului 

nr.692 din 11.07.2018 

11.07.2018 – 10.07 

2023 

0410.2 Economie 

mondială și relații 

economice 

internaționale 

 

65  /  228 

180 acreditat Acreditat prin 

Hotărârea Guvernului 

nr.692 din 11.07.2018 

11.07.2018 – 10.07 

2023 

0410.3 

Econometrie și 

statistică 

economică 

 

- 

180 acreditat Acreditat prin 

Hotărârea Guvernului 

nr.692 din 11.07.2018 

11.07.2018 – 10.07 

2023 

0410.4 Cibernetică 

și informatică 

economică 

14  /  50 180 acreditat Acreditat prin 

Hotărârea Guvernului 

nr.692 din 11.07.2018 

11.07.2018 – 10.07 

2023 

0411 

Contabilitate  

0411.1 

Contabilitate 

84  /  589 180 acreditat Acreditat prin 

Hotărârea Guvernului 

nr.692 din 11.07.2018 

11.07.2018 – 10.07 

2023 

0412 Finanţe și 

bănci  

0412.1 Finanțe și 

bănci 

101  / 567 180 acreditat Acreditat prin 

Hotărârea Guvernului 

nr.692 din 11.07.2018 

11.07.2018 – 10.07 

2023 

0413 Business şi 

administrare  
 

0413.1 Business și 

administrare 

90  /  898 180 acreditat Acreditat prin 

Hotărârea Guvernului 

nr.692 din 11.07.2018 

11.07.2018 – 10.07 

2023 

0413.2 

Managementul 

resurselor umane 

20  /  9 180 acreditat Acreditat prin 

Hotărârea Guvernului 

nr.692 din 11.07.2018 

11.07.2018 – 10.07 

2023 

0413.3 Achiziții 

 

 

- 

180 acreditat Acreditat prin 

Hotărârea Guvernului 

nr.692 din 11.07.2018 

11.07.2018 – 10.07 

2023 
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0414 Marketing 0414.1 Marketing 

și logistică 

62  /  448 180 acreditat Acreditat prin 

Hotărârea Guvernului 

nr.692 din 11.07.2018 

11.07.2018 – 10.07 

2023 

0419 

Merceologie și 

comerț 

0419.1 

Merceologie și 

comerț 

3  /  47 180 acreditat Acreditat prin 

Hotărârea Guvernului 

nr.692 din 11.07.2018 

11.07.2018 – 10.07 

2023 

0400 Științe 

administrative 

 

0400.1 

Administrație 

publică 

- 180 acreditat Acreditat prin 

Hotărârea Guvernului 

nr.692 din 11.07.2018 

11.07.2018 – 10.07 

2023 

0421 Drept 0421.1 Drept 38  /  440 240 acreditat 

 

HG 731 din 

19.10.2015 Acreditat 

prin Hotărârea 

Guvernului nr.731 din 

19.10.2015 

19.10.2015-

18.10.2020 

0319 Asistenţă 

socială  

 

0319.1 Asistenţă 

socială 

 

10  /  2 180    

0613 Dezvoltarea 

produselor 

program şi a 

aplicaţiilor 

0613.1 Tehnologia 

informaţiei 

 

95  /  89 

240 acreditat Acreditat prin 

Hotărârea Guvernului 

nr.692 din 11.07.2018 

11.07.2018 – 10.07 

2023 

0613 Dezvoltarea 

produselor 

program şi a 

aplicaţiilor 

0613.2 Securitate 

informaţională 

 

- 

240 acreditat Acreditat prin 

Hotărârea Guvernului 

nr.692 din 11.07.2018 

11.07.2018 – 10.07 

2021 

0613 Dezvoltarea 

produselor 

program şi a 

aplicaţiilor 

0613.5 Informatică 

aplicată 

 

50  /  16 

180 acreditat Acreditat prin 

Hotărârea Guvernului 

nr.692 din 11.07.2018 

11.07.2018 – 10.07 

2021 

0721 Procesarea 

alimentelor 

0721.1 Tehnologia 

şi managementul 

alimentaţiei publice 

 

29  /  22 

240 

 

acreditat Acreditat prin 

Hotărârea Guvernului 

nr.130 din 07.02.2018 

07.02.2018 – 

06.02.2021 

1013 Servicii 

hoteliere, turism 

și agrement  

1013.1 Servicii 

hoteliere, turism și 

agrement  

 

31  /  124 

180 acreditat Acreditat prin 

Hotărârea Guvernului 

nr.130 din 07.02.2018 

07.02.2018 – 

06.02.2023 
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Anexa 3. Programe de studiu, ciclul II, studii superioare de master 
Domeniul de 

formare 

profesională  

(conform 

Nomenclatorului) 

Programul de 

studiu/ 

specialitatea 

Tipul 

programului de 

studiu  

(științific, de 

profesionalizare) 

Numărul de 

studenți 

(buget/ 

contract) 

Numărul 

de credite 

(ECTS) 

Statutul programului  

(autorizat 

provizoriu/acreditat) 

Actul autorizării 

provizorii/acreditării 

(Hotărârea de Guvern 

sau Ordinul ministerului) 

Perioada 

autorizării de 

funcționare 

provizorie/acredi

tării  

(data, luna și 

anul obținerii, 

conform 

Hotărârii de 

Guvern sau 

Ordinului 

ministerului – 

data, luna și anul 

expirării) 

Business și 

Administrare 

Administrarea 

Afacerilor (ÎF, 

ÎFR) 

De 

profesionalizare 

33  /  136 120 acreditat Ordinul Ministerului 

Educației și Cercetării al 

Republicii Moldova 

nr.1219 din 10.09.2021 

5 ani. 

10.09.2021 – 

9.09.2026 

Managementul 

proiectelor 

europene 

De 

profesionalizare 

 

4  /  9 

120 acreditat Ordinul Ministerului 

Educației și Cercetării al 

Republicii Moldova 

nr.1219 din 10.09.2021 

5 ani. 

10.09.2021 – 

9.09.2026 

Managementul 

și dezvoltarea 

resurselor 

umane 

De 

profesionalizare 

 

7  /  4 

120 în proces de acreditare   

Marketing Managementul 

marketingului 

De 

profesionalizare 

30  /  46 120 acreditat Ordinul Ministerului 

Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii 

Moldova nr.497 din 

19.05.2021 

5 ani. 

19.05.2021 – 

18.05.2026 

Logistica şi 

supply chain 

management 

De 

profesionalizare 

 

9  /  11 

120 acreditat Ordinul Ministerului 

Educației, Culturii  și 

Cercetării al Republicii 

Moldova nr.497 din 

19.05.2021 

5 ani. 

19.05.2021 – 

18.05.2026 

0419 Merceologie 

şi comerţ 

Comerț și 

expertiza 

de 

profesionalizare 

 

8  /  5 

 

120 
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mărfurilor în 

activitatea 

vamală 

Contabilitate Contabilitate și 

audit 

(ÎF, ÎFR) 

De 

profesionalizare 

22  /  126 120 acreditat Ordinul Ministerului 

Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii 

Moldova nr.392 din 

15.04.2021 

5 ani. 

15.04.2021 – 

14.04.2026 

Contabilitate 

Finanțe și bănci 

Finanțele și 

contabilitatea 

firmei 

De 

profesionalizare 

 

31  /  42 

120 acreditat Ordinul Ministerului 

Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii 

Moldova nr.392 din 

15.04.2021 

5 ani. 

15.04.2021 – 

14.04.2026 

Finanțe și bănci Administrare 

bancară 

De 

profesionalizare 

15  /  23 120 acreditat Ordinul Ministerului 

Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii 

Moldova nr.392 din 

15.04.2021 

5 ani. 

15.04.2021 – 

14.04.2026 

Administrarea 

financiar-

bancară (eng.) 

De 

profesionalizare 

19  /  27 120 În proces de acreditare   

Finanțe 

publice și 

fiscalitate 

De 

profesionalizare 

 

15  / 26 

120 acreditat Ordinul Ministerului 

Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii 

Moldova nr.392 din 

15.04.2021 

5 ani. 

15.04.2021 – 

14.04.2026 

Finanțe 

corporative și 

asigurări 

De 

profesionalizare 

 

12  /  19 

120 acreditat Ordinul Ministerului 

Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii 

Moldova nr.392 din 

15.04.2021 

5 ani. 

15.04.2021 – 

14.04.2026 

Economie Tranzacţii 

Internaţionale 

şi Diplomaţie 

Economică 

De 

profesionalizare 

 

33  /  28 

120 acreditat Ordinul Ministerului 

Educației, Culturii  și 

Cercetării al Republicii 

Moldova nr.497 din 

19.05.2021 

5 ani. 

19.05.2021 – 

18.05.2026 

Comerț 

Exterior și 

De 

profesionalizare 

22  /  24 120 În proces de acreditare   
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Activitate 

Vamală 

Servicii hoteliere, 

turism și 

agrement 

Gestiunea şi 

dezvoltarea 

turismului 

De 

profesionalizare 

24  /  3 120 În proces de acreditare   

Științe 

adiministrative 

Management 

în 

administrație 

publică   

De 

profesionalizare 

20  /  4 120 În proces de acreditare   

Dezvoltarea 

produselor 

program și a 

aplicațiilor 

Securitatea 

Sistemelor 

Informatice 

De 

profesionalizare 

26  /  2 90 În proces de acreditare Autorizare de 

funcționare provizorie, 

Ordinul MECC nr. 1902 

din 26.12.2018 

 

 Proiectarea și 

administrarea 

sistemelor 

informaționale 

Management 

informațional 

De 

profesionalizare 

39  /  9 120 În proces de acreditare   

Drept Drept 

economic 

De 

profesionalizare 

15  /  25 90 În proces de acreditare   

Drept și 

proceduri 

vamale 

De 

profesionalizare 

18  /  17 90 În proces de acreditare   

Drept 

financiar-fiscal 

De 

profesionalizare 

8/26 90 În proces de acreditare   

Drept 

financiar-fiscal 

De 

profesionalizare 

24  /  53 120 În proces de acreditare   

Dreptul în 

afaceri 

De 

profesionalizare 

6  /  13 120 În proces de acreditare   
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Anexa 4. Programe de studiu, ciclul III, studii superioare de doctorat 

 
Școala doctorală Programul de doctorat Statutul programului 

(autorizat 

provizoriu/acreditat) și 

perioada activă a 

autorizării 

provizorii/acreditării 

Număr de 

conducători de 

doctorat în cadrul 

programului/ nr. 

conducătorilor cu 

abilitare în curs 

Număr de 

studenți-

doctoranzi în 

cadrul 

programului 

 

Numărul de 

teze susținute 

în total/  pe 

procedura 

nouă 

2015-2021 

Număr 

de teze 

susținute 

în anul  

 

2020-2021 

 

 

 

 

 

Școala doctorală 

ASEM 

521.01. Teorie economică și politici 

economice 

 

 

 

Autorizare du 

funcționare provizorie a 

Școlii doctorale și a 

programelor de doctorat 

pe perioadă de 5 ani 

Decizia ANACEC 

nr.35-CC din 

12.10.2015 

HG nr.816 din 

11.11.2015 

5/ 3 8 4  

521.02. Economie mondială și REI 4/ 2 7 5  

521.03. Economie și management în 

domeniu de activitate 

14/ 12 27 19/ 2 2 

521.04. Marketing și logistică 2/ 2 7 8/ 1 1 

522.01. Finanțe 14/ 13 23 18/ 0 1 

522.02. Contabilitate; audit; analiză 

economică 

12/ 11 17 7/ 1 2 

523.01. Cibernetică și informatică 

economică 

1/ 0 3 1/ 0  

523.02. Statistică economică 3/ 1 6 1/ 1 1 

122.02. Sisteme informatice 2/ 1 8 2/ 0 2 

154.01. Geografie economică și 

socială 

2/ 1 5 2/ 1 1 

Total Școala Doctorală ASEM  59/ 46 111 67/ 6 10 

Şcoala 

Doctorală în 

Drept, Științe 

Politice și 

Administrative a 

consorțiului 

instituțiilor de 

învățământ 

ASEM și 

USPEE 

"Constantin 

Stere" 

551. Teoria generală a dreptului Autorizat provizoriu 

2015-2020 

7 6   

552. Drept public Autorizat provizoriu 

2015-2020 

11 13 1 1 

553. Drept privat Autorizat provizoriu 

2015-2020 

12 25 1 1 

554. Drept penal Autorizat provizoriu 

2015-2020 

8 10   

561. Politologie Autorizat provizoriu 

2015-2020 

5 8   

562. Relaţii internaţionale Autorizat provizoriu 

2015-2020 

1 1   

Total  ȘD DȘPA  44 63 2 2 

Total ASEM  103 174 67/8 12 
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Anexa 5. Programe de postdoctorat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala 

Doctorală 

Programul de postdoctorat Număr de studenți 

postdoctoranzi în anul de 

referință din surse bugetare / 

pe cont propriu 

Număr de teze susținute în 

anul de referință 

ȘDASEM 521.02. Economie mondială și relații economice internaționale 1  

521.03.Economie și management în domeniul de activitate 1/ 2 1 în proces de susținere 

521.04. Marketing și logistică 2  

522.01. Finanțe 1 1 în proces de susținere 

ȘD DSPA 561. Politologie /1  

 TOTAL 5/3  
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Anexa 6. Programe de formare profesională continuă 
Programul de formare profesională 

continuă 

Număr de ore de 

instruire 

Forma de certificare a studiilor 

(documentul eliberat) 

Numărul formabililor în 

anul de referință  

Bucătari - profesie – cod 512001 522 Certificat CTICE 0 

Contabilitate pentru începători 100 Certificat de perfecționare,  emis în baza 

Ordinului Rectorului ASEM 

51 

Contabilitate 1C 32 Certificat de perfecționare,  emis în baza 

Ordinului Rectorului ASEM 

6 

Dezvoltarea abilităților de manager și medierea 

conflictelor interne 

32 Certificat de perfecționare,  emis în baza 

Ordinului Rectorului ASEM 

5 

Administrarea afacerilor în Turism 60 Certificat de Turism, seria C.P. 50 

Managementul serviciilor Turistice 60 Certificat de Turism, seria C.P. 10 

Ghid de Turism 84 Certificat de Turism, seria C.P. 25 

Prelungire – A.A.T 62 Certificat de Turism, seria C.P. 0 

Prelungire – M.S.T 62 Certificat de Turism, seria C.P. 0 

Prelungire – G.T 62 Certificat de Turism, seria C.P. 0 

Inovații pedagogice în studii economice și 

adaptarea la noile condiții a învățământului 

online 

22 Certificat ASEM semnat de rector 

 

84 

Formare continua pentru cadrele didactica care 

predau discipline economice 

150 Certificat CTICE 3 

Formare continua pentru cadrele didactica care 

predau discipline economice 

75 Certificat CTICE 37 

Atragerea fondurilor europene de către 

cercetători 

22 Certificat CRP cu număr intern ASEM, 

semnat de rector in baza ordinului 

65 

Aplicarea tehnologiilor informaționale de 

comunicare in instruire sistemul Moodle 

40 Certificat CRP cu număr intern ASEM, 

semnat de rector in baza ordinului 

 

111 

TOTAL   447 
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Anexa 7. Programe comune de studii superioare 
Domeniul de formare profesională  

(conform Nomenclatorului) 

Programul comun de studii Instituții partenere Forma de certificare a studiilor 

(documentul eliberat) 

 

CICLUL I, LICENȚĂ 

 

Contabilitate Contabilitate – ASEM, 

Contabilitate și Informatică de gestiune - 

USV 

Universitatea „Stefan cel Mare” din 

Suceava, România 

Diplomă de licență ASEM; 

Diplomă de licență USV 

Economie Economie Mondială și Relații Economice 

Internaționale – ASEM 

Afaceri internaționale - ASE 

Academia de Studii Economice din 

București 

Diplomă de licență ASEM; 

Diplomă de licență ASE București 

 Economie generală – ASEM 

Economie generală și comunicare 

economică - USV 

Universitatea „Stefan cel Mare” din 

Suceava, România 

Diplomă de licență ASEM; 

Diplomă de licență USV 

Finanțe și Bănci Finanțe și Bănci Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași (România)   

Diplomă de licență ASEM; 

Diplomă de licență UAIC 

Servicii hoteliere, turism și agrement Servicii hoteliere, turism și agrement – 

ASEM ; 

International Hospitality Management – 

UMV; UMC 

 

 

Universitatea de Management din Varna, 

Bulgaria, Universitatea Metropolitană din 

Cardiff, Marea Britanie 

Diplomă de licență ASEM; 

Diplomă de licență Universitatea de 

Management din Varna ; 

Diplomă de licență Universitatea 

Metropolitană din Cardiff. 

Asistență socială Asistență socială Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași (România)   

Diplomă de licență ASEM; 

Diplomă de licență UAIC 

Drept Drept Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași (România)   

Diplomă de licență ASEM; 

Diplomă de licență UAIC 

CICLUL II, MASTER 

 Securitatea sistemelor informatice – 

ASEM 

Cyber Security - UWA 

University of West Attica (Aigaleo, 

Greece) 
 

Business și Administrare  Administrarea Afacerilor – ASEM 

Master Business of Administration 

Universitatea de Management din Varna, 

Bulgaria, Universitatea Metropolitană din 

Cardiff, Marea Britanie 

Diplomă de licență ASEM; 

Diplomă de licență Universitatea de 

Management din Varna ; 

Diplomă de licență Universitatea 

Metropolitană din Cardiff. 

CICLUL III, DOCTORAT 

522. Finanțe, contabilitate, analiză 

economică 

522.02. Contabilitate; audit; analiza 

economică  

( 9 persoane) 

Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, 

România 

Certificat de absolvire a studiilor 

superioare de doctorat 

Diplomă de doctor în științe  ASEM 

Diplomă de doctor în științe  USV 
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Anexa 8. Contingentul de studenți în anul de studii 2020-2021. Învățământ cu frecvență 
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Nr. Referințele programului 

Număr de studenți pe ani de studii 

T
o
ta

l 
st

u
d

en
ți

 

Inclusiv 

Număr de 

absolvenți 

T
o
ta

l 
a
b

so
lv

en
ți

 

P
ro

ce
n
tu

l 
ab

so
lv

en
ți

lo
r 

d
in

 

n
r.

 s
tu

d
en

ți
lo

r 
ad

m
iș

i 

A
n
u
l 

co
m

p
en

sa
to

r 

 

I II III IV V VI 

d
u
p
ă 

fo
rm

a 

d
e 

fi
n
an

ța
re

 

d
u
p
ă 

g
en

 

b
u
g
et

 

cu
 t

ax
ă 

b
u
g
et

 

cu
 t

ax
ă 

b
u
g
et

 

cu
 t

ax
ă 

b
u
g
et

 

cu
 t

ax
ă 

b
u
g
et

 

cu
 t

ax
ă 

b
u
g
et

 

cu
 t

ax
ă 

b
u
g
et

 

cu
 t

ax
ă 

b
u
g
et

  

cu
 t

ax
ă 

 B
ăr

b
aț

i 

 F
em

ei
 

B
u
g
et

 

C
u
 t

ax
ă 

I. Codul și specialitatea CICLUL I, LICENȚĂ 

1 0413.1 Business şi administrare 6 160 89 95    350 90 260 174 176 35 51 86 100 

2 0414.1 Marketing şi logistică 3 110 69 64    246 62 184 101 145 25 39 64 98,4 

3 1013.1Servicii hoteliere, turism și 

agrement 

2 35 19 15    71 31 40 20 51 11 2 13 100 

4 0419.1 Merceologie şi comerţ - - 9 -    9 3 6 4 5 - - - - 

5 0721.1 Tehnologia şi managementul 

alimentaţiei publice 

1 12 7 11 10   41 29 12 14 27 9 - 9 100 

6 0319.1 Asistența socială 1 11 - -    12 10 2 1 11 - - - - 

7 0413.2 Managementul resurselor umane - 11 9 9    29 20 9 1 28 4 4 8 100 

8 0410.1 Economie generală 1 17 10 11    39 25 14 8 31 5 6 11 100 

9 0421.1 Drept 1 53 53 32 62   201 38 163 100 101 5 57 62 100 

10 0412.1 Finanţe şi bănci 3 121 101 76    301 101 200 103 198 29 46 75 100 

11 0411.1 Contabilitate 1 96 63 62    222 84 138 45 177 36 36 72 97,2 

12 0410.2 Economie mondială şi relaţii 

economice internaţionale 

3 88 78 43    212 65 147 83 129 15 22 37 100 

13 0410.4 Cibernetică şi informatică 

economică  

1 20 - -    21 14 7 10 11 - - - - 

14 0613.5 Informatică aplicată 1 29 22 14    66 50 16 48 18 13 - 13 100 

15 0613.1 Tehnologia informaţiei 2 39 34 34 13   122 95 27 98 24 11 - 11 100 

TOTAL LICENȚĂ 26 802 563 466 85   1942 717 1225 810 1132 198 263 461 99,6 

II. 
Codul și domeniul de formare 

profesională, programul de studii 
CICLUL II, MASTER 

1 040 Științe administrative  13 11     24 20 4 13 11 8 2 10 100 
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III. 
Codul și profilul științific, programul 

de studii 
CICLUL III, STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT 

1 521.01. Teorie economică și politici 

economice 

                

2 521.02. Economie mondială și relații 

economice externe 

      1t 1  1 1   1 1 100% 

3 521.03. Economie și management în 

domeniul de activitate 

     1b 

3t 

 4 1 3  2 2     

4 521.04. Marketing și logistică  1t      1  1  1     

5 522.01. Finanțe   1t 1t  1t  3  3 1 2     

6 522.02. Contabilitate; audit; analiza 

economică 

     1t  1  1  1     

7 523.01. Cibernetică și informatică 

economică 

                

8 523.02. Statistică economică                 

9 122.02. Sisteme informatice    1t  1b  2 1 1 2      

10 154.01. Geografie economică și socială                 

11. 551. Teoria generală a dreptului  1 3     4 3 1 4     0% 

12 552. Drept public  2 3     5 1 4 5     0% 

13 553. Drept privat  4 3 3    10 3 7 6 4 2 1 3 30% 

14 554. Drept penal  1 1 2    4  4 4   2 2 100% 

15 561. Politologie  2  1    3 2 1 1 2 1  1 33% 

16 562. Relaţii internaţionale                0% 

 TOTAL                 

 

 

 

 

2 041 Științe economice  339 271     610 260 350 155 455 124 132 256 96,8 

3 042 Drept  95 110     205 71 134 94 111 31 78 109 100 

4 061 Tehnologii ale informației  40 36     76 65 11 47 29 22 5 27 96,2 

5 101 Servicii publice  14 13     27 24 3 7 20 10 - 10 90 

TOTAL MASTER  501 441     942 440 502 316 626 195 217 412 96,6 
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Anexa 9. Contingentul de studenţi în anul universitar 2020-2021, învăţământ cu frecvenţă redusă 

 

Nr. Referințele programului 

Anul de studii 

T
o
ta

l 
st

u
d

en
ți

 

Inclusiv 

Absolvenți 

T
o
ta

l 
a
b

so
lv

en
ți

 

P
ro

ce
n
tu

l 

ab
so

lv
en

ți
lo

r 
d
in

 n
r.

 

st
u
d
en

ți
lo

r 
ad

m
iș

i 

I II III IV V VI 

B
u
g
et

 

C
u
 t

ax
ă 

B
u
g
et

 

C
u
 t

ax
ă 

B
ăr

b
aț

i 

F
em

ei
 

I. Codul și specialitatea CICLUL I, LICENȚĂ 

1 0413.1 Business şi administrare 250 196 91 101   638 - 638 295 343 - 102 102 97 

2 0414.1 Marketing şi logistică 123 59 48 34   264 - 264 105 159 - 40 40 95 

3 1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement 32 14 22 16   84 - 84 10 74 - 15 15 100 

4 0419.1 Merceologie şi comerţ 18 17 - 6   41 - 41 7 34 - 5 5 100 

5 0721.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei 

publice 

- - - 6 4  10 - 10 3 7 - 4 4 100 

6 0410.1 Economie generală 

 

20 13 - 11   44 - 44 8 36 - 10 10 90 

7 0421.1 Drept 104 50 44 39 40  277 - 277 126 151 - 41 41 100 

8 0412.1 Finanţe şi bănci 121 109 80 57   367 - 367 81 286 - 95 95 97,8 

9 0411.1 Contabilitate 147 103 113 88   451 - 451 59 392 - 126 126 95,2 

10 0410.2 Economie mondială şi relaţii economice 

internaţionale 

37 17 18 9   81 - 81 26 55 - 9 9 100 

11 0410.4 Cibernetică şi informatică economică 26 - - 17   43 - 43 31 12 - 13 13 100 

12 0613.1 Tehnologia informaţiei 13 15 15 10 9  62 - 62 53 9 - 8 8 87,1 

 
 

TOTAL LICENȚĂ 

 

891 

 

593 

 

431 

 

394 

 

53 

  

2362 

 

- 

 

2362 

 

804 

 

1558 

 

- 

 

468 

 

468 

 

96,8 

II. 
Codul și domeniul de formare profesională, 

programul de studii 

CICLUL II, MASTER 

 

1 041 Științe economice  56 62 58   176 - 176 36 140 - 48 48 83,3 

 TOTAL MASTER  56 62 58   176 - 176 36 140 - 48 48 83,3 
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Nr. Referințele programului 

Anul de studii 

T
o

ta
l 

st
u

d
en

ți
 Inclusiv 

Absolven

ți 

T
o

ta
l 

a
b

so
lv

en
ți

 l
a

 

3
1

.1
2
.2

0
2

1
 

P
ro

ce
n

tu
l 

ab
so

lv
en

ți
lo

r 
d

in
 

n
r.

 s
tu

d
en

ți
lo

r 
ad

m
iș

i 
în

 

2
0

1
5

 (
se

p
te

m
b

ri
e 

2
0

2
1

 

I II III IV V VI 

B
u

g
et

 

C
u

 t
ax

ă 

B
u

g
et

 

C
u

 t
ax

ă 

B
ăr

b
aț

i 

F
em

ei
 

III. Codul și profilul științific, programul de studii CICLUL III, STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT 

1 521.01. Teorie economică și politici economice 2 2 1 1 1 1 8 7 1 6 2 1  1 50% 

2 521.02. Economie mondială și relații economice 

internaționale 

1 1 2 1 1  6 6 - 3 3 - - - - 

3 521.03. Economie și management în domeniul de activitate 6 5 7 2 1 2 23 16 7 12 11 1 1 2 66,7% 

4 521.04. Marketing și logistică - 1 1 - 2 2 6 4 2 4 2 1 1 2 66,7% 

5 522.01. Finanțe 2 6 4 2 3 3 20 17 3 10 10 2 1 3 100% 

6 522.02. Contabilitate; audit, analiza economică 2 4 6 2 2 - 16 16 - 6 10   - - 

7 523.01. Cibernetică și informatică economică 1 - - 1 1  3 3 - 3 -   - - 

8 523.02. Statistica economică 1 - 2 1 1 1 6 6 - 3 3 1  1 100% 

9 122.02. Sisteme informatice 1 2 2 - 1 - 6 5 1 2 4   - - 

10 154.01. Geografie economică și socială - - 2 1 1 1 5 4 1 2 3 1  1 100% 

11 551. Teoria generală a dreptului 1  1    2  2 1 1  1 1 50% 

12 552. Drept public 1 4 1 2   8  8 6 2  2 2 25% 

13 553. Drept privat  11 3 1   15  15 6 9    0% 

14 554. Drept penal 5 1     6  6 5 1    0% 

15 561. Politologie  3 2    5  5 3 2    0% 

16 562. Relaţii internaţionale  1     1  1 1     0% 

 TOTAL                
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Anexa 10. Dinamica contingentului studenţilor în anul de studii 2020-2021 

 

Nr.  
F

o
rm

a 
d
e 

în
v
ăț

ăm
ân

t 

N
r.

 s
tu

d
en

ţi
lo

r 
la

 0
1

.1
0
. 

(f
ăr

ă 
co

n
ce

d
. 
ac

ad
.)

 

N
r.

 s
tu

d
en

ţi
lo

r 

în
m

at
ri

cu
la

ţi
 î

n
 a

n
u
l 

cu
re

n
t 

N
r.

 s
tu

d
en

ţi
lo

r 
re

v
en

iţ
i 

d
in

 c
o
n
ce

d
. 
ac

ad
. 

N
r.

 s
tu

d
en

ţi
lo

r 

re
st

ab
il

iţ
i 

la
 s

tu
d
ii

 

N
r.

 s
tu

d
en

ţi
lo

r 
tr

an
sf

. 

în
 i

n
te

r.
 i

n
st

it
u
ţi

ei
 

Exmatriculaţi 

N
r.

 s
tu

d
en

ţi
lo

r 
af

la
ţi

 î
n
 

co
n
ce

d
iu

 a
ca

d
em

ic
 

N
r.

 a
b

so
lv

en
ţi

lo
r 

N
r.

 t
o
ta

l 
d
e 

st
u
d
en

ţi
 l

a 

fi
n
el

e 
an

u
lu

i 
(0

1
.0

7
.)

 

U
rm

ar
e 

a 

tr
an

sf
er

u
lu

i 
la

 a
lt

e 

in
st

it
u
ți

i 

P
en

tr
u
 n

er
eu

şi
tă

 

ac
ad

em
ic

ă
 

D
in

 p
ro

p
ri

e 

in
iț

ia
ti

v
ă 

 

P
en

tr
u
 î

n
că

lc
ar

ea
 

n
o
rm

el
o
r 

et
ic

e 

P
en

tr
u
 n

ea
ch

it
ar

ea
 

ta
x
ei

 d
e 

st
u
d
ii

 

1 

Cu 

frecvență, 

din ei la: 
1916 828 2 46 33 28 36 26 - 112 1 461 1762 

buget 
 

704 

 

238 
- - - - - - - - - 

 

198 
704 

cu taxă 
 

1212 

 

590 
2 46 33 28 36 26 - 112 1 

 

263 
1058 

2 

Cu 

frecvenţă 

redusă, 

din ei la: 

2362 891 3 87 54 36 73 32 - 262 3 468 2049 

buget - - - - - 
 

- 
- - - - - - - 

cu taxă  
 

2362 

 

891 
3 87 54 36 73 32 - 262 3 

 

468 
2049 

 

 

TOTAL 

 

4278 

 

1719 
5 133 87 64 109 58 - 374 4 

 

929 
3811 
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Anexa 11. Reuşita studenţilor pe anii de studii în anul de studii 2020-2021 

 

 
N

r.
 c

rt
. 

A
n
ii

 d
e 

st
u
d
ii

 

N
u
m

ăr
u
l 

d
e 

st
u
d
en

ţi
 l

a 
0
1
.1

0
. Forma de 

studii 

B
u
g
et

 

C
o
n
tr

ac
t 

Limba de 

instruire 
Reuşita (note) 

R
eu

şi
ta

 (
%

) 

P
ro

m
o
v
aţ

i 

N
u
m

ăr
u
l 

d
e 

st
u
d
en

ţi
 l

a 
0
1
.0

7
. 

C
u
 

fr
ec

v
en

ță
  

C
u
 

fr
ec

v
en

ţă
 

re
d
u
să

 

ro
m

ân
ă 

ru
să

 10-9 9-7 7-5 4-1 

1 Anul I 1693 802 891 225 1468 

 

1506 

 
187 175 825 512 142 89,3 1512 1512 

2 Anul II 1156 563 593 224 932 986 170 112 628 266 88 87 1006 

 

1006 

 

3 Anul III 897 466 431 227 670 

 

768 

 
129 162 545 126 34 92,8 833 833 

4 Anul IV 479 85 394 28 451 

 

433 

 
46 133 158 116 22 84,9 407 407 

5 Anul V 53 - 53 - 53 

 

53 

 
- 34 15 4 - 100 53 53 

6 Anul VI      
 

 
        

 

TOTAL 
4278 1916 2362 704 3574 3746 532 616 2171 1024 286 90,8 3811 3811 
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Anexa 12. Calitatea studiilor în anul de studii 2020-2021 

Nr.  
Indicatorii calității studiilor 

(pe domenii de formare profesională) 

Baza admiterii 
Mediul de 

formare 
Forma de studii 

BAC 

Diplomă de 

studii 

profesionale 

Diplomă 

de studii 

superioare 

Atestat 

de studii 

medii 

de 

cultură 

generală 

 

Alt act de 

studii  

(cu 

specificarea 

tipului de 

act) 

Rural Urban 
Cu 

frecvență 

Cu 

frecvență 

redusă 

1 Denumirea domeniului „Business şi Administrare”  

 

Media la admitere 7,77 7,89 9.49 8,26 - 7,91 / 7,68 8,06 / 7,65 

Media la prima sesiune 7,14 7,0 - 8,29  7,50  /  6,84 7,20  /  7,26 

Restanţe 62 32 - -  58  /  36 26  /  68 

2 Denumirea domeniului „Marketing și Logistică” 

 

Media la admitere 7,78 8,14 7,44 9,01  8,16 / 7,64 7,96 / 7,82 

Media la prima sesiune 7,20 7,0 - 5,38  7,38  /  6,73 7,18  /  6,50 

Restanţe 24 23 - -  25  /  22 25  /  22 

3 Denumirea domeniului „Merceologie și Comerț” 

 

Media la admitere 8,12 8,2 - -  8,19 / - 8,36 / 8,03 

Media la prima sesiune 7,98 7,13 - -  8,01  /  6,58 -  /  7,13 

Restanţe 1 8 - -  2  /  7 -  /  9 

4 Denumirea domeniului „Servicii Hoteliere, Turism și Agrement”  

 Media la admitere 7,9 8,62 - 9,38  8,23 / 7,84 8,24 / 7,79 

 Media la prima sesiune 6,78 6,90 - 8,86  7,12  /  6,98 7,58  /  6,09 

 Restanţe 5 2 - -  5  /  2 5  /  2 

5 Denumirea domeniului „Tehnologia și Managementul Alimentației Publice”  
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 Media la admitere 7,97 7,33 8,66 9,27  8,12 / 7,79 8,16 / 7,79 

 Media la prima sesiune - 8,71 - -  -   /  8,71 8,71  /  - 

 Restanţe 3 3 - -  2  /   4 6  /  - 

6 Denumirea domeniului „Economie Generală”  

 Media la admitere 8,37 8,58 8,31 8,76  8,67 / 8,04 8,69 / 8,17 

 Media la prima sesiune 8,18 7,95 - 7,15  8,22  /  8,01 8,13  /  8,13 

 Restanţe 3 - - -  3  /  - -   /  3 

7 Denumirea domeniului „Managementul Resurselor Umane” 

 Media la admitere 8,33 8,69 - -  8,44 / 8,49 8,81 / 7,83 

 Media la prima sesiune 7,80 - - -  7,99  /  7,84 7,86  /  - 

 Restanţe - - - -  -  /  - -  /  - 

8 Denumirea domeniului „Drept”  

 Media la admitere 7,75 7,99 9,11 8,7  7,96 / 7,69 7,98 / 7,8 

 Media la prima sesiune 7,96 7,83 - 5,65  7,74  /  7,97 7,81  /  8,0 

 Restanţe 32 2 - -  21  /  13 10  /  24 

9 Denumirea domeniului „Finanțe și Bănci”  

 Media la admitere 8,2 8,39 - 9,45  8,35 / 8,24 8,43 / 8,19 

 Media la prima sesiune 8,0 7,92 - 7,3  8,1  /  7,8 8,1  /  7,5 

 Restanţe 28 36 - -  34  /  30 18 /  46 

10 Denumirea domeniului „Contabilitate”  

 Media la admitere 8,18 8,56 8,45 8,41  8,39 / 8,22 8,58 / 8,17 

 Media la prima sesiune 7,55 7,85 - 7,96  7,95  / 7,42 7,83  /  7,4 

 Restanţe 25 32 - -  21  /  36 18  /  39 

11 Denumirea domeniului „Economie Mondială și REI”  

 Media la admitere 8,13 8,5 - 9,22  8,28 / 8,09 8,41 / 7,61 



238 

 

 Media la prima sesiune 8,18 8,12 - 8,9  8,25 / 7,93 8,34  /  7,2 

 Restanţe 12 5 - -  9  /  8 11  /  6 

12 Denumirea domeniului „Cibernetică și informatică economică”  

 Media la admitere 7,91 8,46 6,87 10  8,02 / 8,04 8,3 / 7,86 

 Media la prima sesiune 7,86 8,03 - 5,65  7,74  /  7,97 7,81  /  8,0 

 Restanţe 16 2 - -  7  / 11 8  /  10 

13 Denumirea domeniului „Informatica aplicată”  

 Media la admitere 7,52 7,56 7,85 7,94  8,26 / 7,14 7,48 / 7,9 

 Media la prima sesiune 7,12 6,77 - 6,08  6,71  / 7,23 6,85  /  - 

 Restanţe 1 - - -  1  /  - 1  /  - 

14 Denumirea domeniului „Tehnologia Informației” 

 Media la admitere 7,87 8,09 6,23 10  8,19 / 7,56 8,06 / 7,59 

 Media la prima sesiune 7,16 6,33 - 7,57  7,14  /  6,73 7,01  /  6,65 

 Restanţe 7 4 - -  8  /  3 7  /  4 

15 Denumirea domeniului „Asistența socială” 

 Media la admitere 8,07 9,34  - 9,0  8,34 / - 8,34 / - 

 Media la prima sesiune 8,12 - - -  8,15 / - 8,15 / - 

 Restanţe 1 - - -  1  /  - 1  /  - 
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Anexa 13. Evidenţa studenţilor orfani / aflaţi sub tutelă și a studenților cu dizabilități în anul de studii 2020-2021 

 

Nr.  

Anul 

de 

studii 

Absolvent 

în anul 

curent 

(da / nu) 

Numele, prenumele 

studentului 

Specialitatea/programul 

de studii 

Statutul studentului (orfan/tutelă)  

 

Acte care confirmă statutul indicat Orfan/sub tutelă 

 

Cu grad de 

dizabilitate 

sever/accentuat 

 

 

1 

 

I nu Achiruș Dragoș 

 

Business și 

administrare 

 

orfan 

 Dispoziția Direcției municipale pentru protecția 

drepturilor copilului  nr.28-d din 14.01.2019 cu 

privire la stabilirea statutului de copil rămas 

fără ocrotire părintească 

 

2 

 

I nu Talmazan Octavian 

 

Business și 

administrare 

 

orfan 

 Dispoziția Direcției asistență socială și 

protecția familiei, or. Ștefan Vodă, nr. 544 din 

13.11.2012 confirmă statutul de copil orfan 

 

3 

 

I nu Plămădeală Ana Marketing și logistică 

 

orfan 

 Dispoziția Direcției asistență socială și 

protecția familiei, or. Strășeni, nr. 898 din 

04.08.2020 confirmă statutul de copil rămas 

fără ocrotire părintească 

 

4 

 

I nu Gurduza Vlada Finanțe și bănci 

 

orfan 

 Dispoziția Direcției asistență socială și 

protecția familiei, or. Hîncești, nr. 624/1 din 

07.07.2020 confirmă statutul de copil rămas 

fără ocrotire părintească 

 

5 

 

I 
nu Odobescu Alexandrina Finanțe și bănci 

 

orfan 

 Adeverința Primăriei com. Camenca, 

r. Glodeni nr. 392 din 13.07.2020, confirmă 

statutul de copil orfan. 

Certificat deces mama DC-IV 0575698 

Certificat deces tata DC-IV 1290725 

 

6 

 

I nu Josan Cristina Finanțe și bănci 

 

orfan 

 Dispoziția Direcției pentru protecția drepturilor 

copilului, sectorul Buiucani  nr.I-317/20 din 

27.06.2020 cu privire la stabilirea statutului de 

copil rămas fără ocrotire părintească 

 

7 

 

I nu 
Neveadomscaia 

Eudochia 
Tehnologia informației 

 

orfan 

 Dispoziția Direcției asistență socială și 

protecția familiei, or. Hîncești, nr. 332 din 

09.03.2021 confirmă statutul de copil rămas 

fără ocrotire părintească  

8 I 
nu Vacarciuc Alexandru Tehnologia informației 

 dizabilitate 

accentuat 

Certificat de încadrare în grad de dizabilitate 

seria/nr. C011047502450 

9 I 
nu Ladan Viorica 

Economie Mondială și 

REI 

 
dizabilitate 

accentuat 

Certificat de încadrare în grad de dizabilitate 

seria/nr. C013554501648 
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10  

II nu Balan Dan 
Business și 

administrare 

 

orfan 
 Certificat deces mama DC-IV 1177922 

Certificat deces tata  DC-IV 1265538 

 

11  

II 
nu Avornicița Cristian 

Business și 

administrare 

 
dizabilitate 

accentuat 

Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă 

CN 301862 

12  

II 
nu Goginețchi Valeria 

Economie Mondială și 

REI 

 
dizabilitate 

accentuat 

Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă 

CN 227032 

13  

III da Molişteanu Tatiana Marketing și logistică 

 

Tutelă    
 Dispoziția Primăria or. Vadul lui Vodă  nr. 05-

3/124 din 05.08.2015 cu privire la instituirea 

curatelei 

14 III da 
Dodon Alina Marketing și logistică 

 dizabilitate 

accentuat 

Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă 

CN 285557 

15 III da 
Pereverzeva Nadejda 

Marketing și logistică  dizabilitate 

accentuat 

Certificat de încadrare în grad de dizabilitate C 

01076602355 

16 III nu 
Bulat Andrei Drept  

dizabilitate 

sever 

Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă 

CN 313069 

 

17 

 

III 

 

da Antonov Ana Contabilitate orfan 
 Dispoziție Direcția r. Hîncești asistenței sociale 

și protecția fam. nr. 90 din 19.11.2014 confirmă 

statutul de copil orfan 

18 III da 
Cuculescu Alexandra Contabilitate orfan 

  

Certificat deces mama DC-IV 1655853 

 

19 III da Ceban Anghelina Economie Mondială și 

REI 

 dizabilitate 

accentuat 

Certificat de încadrare în grad de dizabilitate  

C 013539200555 

20 IV da 
Zlatan Alina  Drept 

 dizabilitate 

accentuat 

Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă 

CN 279737 

 

21 

 

IV 

 

da Todica  Beatricie-Maria  Tehnologia informației orfan 

 Dispoziția Direcției asistenței sociale și 

protecția fam.  Chișinău nr. T-414/17 din 

10.07.2017 confirmă statutul copil orfan, 

Certificat deces mama DC-IV 1199078 

 

22 

 

IV 

 

da Ţîgîrlaş Irina  Tehnologia informației orfan 

 Dispoziția Direcției asistenței sociale și 

protecția fam.  Fălești nr. 1032 din 25.07.2017 

confirmă statutul copil orfan, Certificat deces 

tata DC-IV 1389209 
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Anexa 14. Contingentul de studenţi din raioanele de Est în anul de studii 2020-2021 

 

Nr. 

crt. 

Forma de 

învăţământ 

Anul compensator 

Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Anul VI Total 

Nr. persoane 

înmatriculate  

 

 

Nr. 

studenți 

care au 

susținut 

BAC  

 

1 

Cu frecvență 
22    /    9 

29 26 27 -   104 

buget 
 

13      /      8 9 8 12    
 

42 

contract 
 

9       /      1 20 18 15    
 

62 

2 

Cu frecvenţă 

redusă 

- 
11 11 8 5   

 

35 

Buget 
 

- - - - -   
 

- 

contract 
 

- 11 11 8 5   
 

35 

 

TOTAL general 

 

22     /    9 
40 37 35 5   139 
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Anexa 15. Numărul cadrelor didactice, științifico-didactice și științifice în anul de studii  2019-2020 

Nr

. 

Categorii de personal 
Nr. efectiv 

de posturi 

Nr. de 

cadre 

angajate 

Inclusiv 

Nr. de cadre titulare (în state) Nr. de cadre prin cumul (extern) 

Cu titlu 

științific 

(exclusiv) 

Cu titlu 

științifico-

didactic 

(exclusiv) 

Cu titlu 

științific și 

titlu 

științifico-

didactic 

Fără titluri 

(ştiinţific sau 

științifico-

didactic) 

Cu titlu 

ştiinţific 

(exclusiv) 

Cu titlu 

ştiinţifico-

didactic 

(exclusiv) 

Cu titlu 

științific și titlu 

științifico-

didactic 

Fără titluri 

(ştiinţific 

sau 

științifico-

didactic) 

I Didactice 

 asistent  34,4 49 1 - - 40 - - - 8 

 formator 2,75 3 - - - 3 - - - - 

 maestru de concert  1,75 2 - - - 2 - - - - 

 maistru de instruire  - - - - - - - - - - 

 antrenor  - - - - - - - - - 

II Științifico-didactice 

 lector 19,1 32 9 - - 10 5 - - 8 

 conferențiar 135 139 8 - 127 -  - 4 - 

 profesor 21,9 28 - - 25 - - - 3 - 

III Științifice 

 consultant ştiinţific  0,75 1 - - 1 - - - - - 

 cercetător ştiinţific  1 2 - - - - 1 - - 1 

 cercetător ştiinţific 

coordonator 

5,85 13 - - 9 - 2 - 2 - 

 cercetător ştiinţific 

principal 

2,75 6 - - 5 - - - 1 - 

 cercetător ştiinţific 

stagiar 

1,5 2 - - - 2 - - - - 

TOTAL general 226,75 262 10 8 152 57 8 - 10 17 

Notă: Nr Total general (cu excepția Nr efectiv de posturi) nu include nr. persoanelor angajate la cr. III Personal științific (15 pers.), 

deoarece acestea sunt incluse la cr.II Personal științifico-didactic 
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Anexa 16. Programe/proiecte de cercetare, active în anul de referință 

Programul/proiectul de cercetare Perioada 

programului/proiec

tului 

Tipul  

(instituțional, național, 

internațional) 

Instituții partenere 

Program de stat ,  

Cifrul - 20.80009.0807.42  

Denumire - „Configurarea businessului inovaţional în 

contextul concurenţei regionale”,  

Director de proiect – Pisaniuc Maia 

2020-2023 Naţional - 

Program de stat ,  

Cifrul - 20.80009.0807.35  

Denumire - „Drepturile omului în Republica Moldova: 

dimensiunea financiară şi consolidarea prin gestiunea 

eficientă a cheltuielilor publice”,  

Director de proiect – Secrieru Angela 

2020-2023 Naţional Universitatea ”B. P. Hașdeu” din 

Cahul 

Program de stat ,  

Cifrul - 20.80009.1606.09  

Denumire - „Dezvoltarea politicilor pe piaţa muncii în 

vederea sporirii ocupării forţei de muncă”,  

Director de proiect – Secrieru Angela 

2020-2023 Naţional - 

Programul UE Orizont 2020 (CG-ENI/2017/386-980CE) 

Cifrul - 20.70086.38/COV(70105) 

Denumire - „Elaborarea componentei sistemului 

informaţional epidemiologic COVID-19 de monitorizare, 

analiză şi prognoză geo-spaţială şi impactul asupra 

indicatorilor socio-economici din Republica Moldova”,  

Director de proiect – Guţu Corneliu 

2020-2021 Naţional  - 

Fostering English Skills of Entrepreneurs and Trainers 

 

Finanţat de US Embassy Grants Program 

09.01.2020-

31.12.2020 

naţional  

GLOBE -2020 - Global Leadership and Organizational 

Behavior Effectiveness 

2019-2022 internaţional https://globeproject.com/ 

Programe Post –Doctorat 

 

   

Calugăreanu Irina- Evaluarea managementului riscurilor 2018-2021 Naţional - 

https://globeproject.com/
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proiectelor de infrastructură în cadrul parteneriatului public-

privat din Republica Moldova 

Pisaniuc Maia - Inovațiile în businessul financiar 

internațional. Posibilități de aplicare în Republica Moldova 

2019- 2020 Naţional - 

Jucov Artiom - Eficientizarea managementului asistenței 

medicale personalizate în baza studiului comportamental al 

pacienților 

2020-2021 Naţional - 

Mistrean Larisa - Evoluții comportamentale ale 

consumatorilor de servicii financiar-bancare în noua 

configurație economică 

2021-2022 Naţional - 

Proiecte COST:    

CA17133 – Implementing nature based solutions for 

creating a resourceful circular city. 

2018-2022 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

17133/  

CA 19130 - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - 

Towards a transparent financial industry  

2020-2024 Internaţional  https://www.cost.eu/actions/CA

19130/  

CA 19145 – European Network for Assuring food integrity 

using non-destructive spectral sensors  

2020-2024 Internaţional  https://www.cost.eu/actions/CA

19145/  

CA 19143 – Global Digital Human Rights Network 2020-2024 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

19143/  

CA 19142 – Leading Platform for European Citizens, 

Industries, Academia and Policymakers in Media 

Accessibility  

2020-2024 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

19142/  

CA 19139 – Process-based models for climate impact 

attribution across sectors  

2020-2024 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

19139/  

CA16226 – Indoor living space improvement: Smart Habitat 

for the Elderly 

2017-2022 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

16226/  

CA 18209 - European network for Web-centred linguistic 

data science. 

2018-2023 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

18209/  

CA17135 – Constitution – making and deliberative 

democracy 

2018-2022 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

17135/ 

CA 18232 - Mathematical models for interacting dynamics 

on networks 

2019-2023 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

18232/ 

 

CA 18214 - The Geography of New Working Spaces and 

the Impact on the Periphery.  

2019-2023 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

18214/ 

https://www.cost.eu/actions/CA17133/
https://www.cost.eu/actions/CA17133/
https://www.cost.eu/actions/CA19130/
https://www.cost.eu/actions/CA19130/
https://www.cost.eu/actions/CA19145/
https://www.cost.eu/actions/CA19145/
https://www.cost.eu/actions/CA19143/
https://www.cost.eu/actions/CA19143/
https://www.cost.eu/actions/CA19142/
https://www.cost.eu/actions/CA19142/
https://www.cost.eu/actions/CA19139/
https://www.cost.eu/actions/CA19139/
https://www.cost.eu/actions/CA16226/
https://www.cost.eu/actions/CA16226/
https://www.cost.eu/actions/CA18209/
https://www.cost.eu/actions/CA18209/
https://www.cost.eu/actions/CA17135/
https://www.cost.eu/actions/CA17135/
https://www.cost.eu/actions/CA18232/
https://www.cost.eu/actions/CA18232/
https://www.cost.eu/actions/CA18214/
https://www.cost.eu/actions/CA18214/
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CA 18126 - Writing Urban Places. New Narratives of the 

European City 

2019-2023 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

18126/ 

 

CA 17125 - Public Value Capture of Increasing Property 

Values   

2018-2022 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

17125/ 

 

CA 19101 – Determinants of Physical Activities in Settings  2020-2024 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

19101/ 

 

CA 19102 – Language in the Human-Machine Era  

 

2020-2024 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

19102/ 

 

CA 19103 – LGBTI+Social and Economical (in)equalities  2020-2024 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

19103/ 

 

CA 19104 – Advancing Social inclusion through 

Technology and Empowerment 

2020-2024 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

19104/ 

 

CA 19106 – Multi-Sectorial Responses to Child Abuse and 

Neglect in Europe: Incidence and Trends  

2020-2024 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

19106/ 

 

CA 19112 – Women on the Move  2020-2024 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

19112/ 

 

CA 19113 – The European Researchers` Network Working 

on Second Victims  

2020-2024 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

19113/ 

 

CA 19117 – Research Mental Health  2020-2024 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

19117/ 

 

CA 19121 – Network on Privacy-Aware Audio- and Video-

Based Applications for Active and Assisted Living  

2020-2024 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

19121/ 

 

CA 19122 – European Network for Gender Balance in 2020-2024 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

https://www.cost.eu/actions/CA18126/
https://www.cost.eu/actions/CA18126/
https://www.cost.eu/actions/CA17125/
https://www.cost.eu/actions/CA17125/
https://www.cost.eu/actions/CA19101/
https://www.cost.eu/actions/CA19101/
https://www.cost.eu/actions/CA19102/
https://www.cost.eu/actions/CA19102/
https://www.cost.eu/actions/CA19103/
https://www.cost.eu/actions/CA19103/
https://www.cost.eu/actions/CA19104/
https://www.cost.eu/actions/CA19104/
https://www.cost.eu/actions/CA19106/
https://www.cost.eu/actions/CA19106/
https://www.cost.eu/actions/CA19112/
https://www.cost.eu/actions/CA19112/
https://www.cost.eu/actions/CA19113/
https://www.cost.eu/actions/CA19113/
https://www.cost.eu/actions/CA19117/
https://www.cost.eu/actions/CA19117/
https://www.cost.eu/actions/CA19121/
https://www.cost.eu/actions/CA19121/
https://www.cost.eu/actions/CA19122/
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Informatics  19122/ 

 

CA 19129 – Decolonising Development  2020-2024 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

19129/ 

 

CA 19136 – International Interdisciplinary Network on 

Health and Wellbeing in an Age-friendly Digital World  

 

2020-2024 Internaţional https://www.cost.eu/actions/CA

19136/ 

 

Cifru- ICMPD/2021/MPF-357-004 

Denumirea- CASTLE – Copiii lăsați în urmă de migrația 

forței de muncă: sprijinirea familiilor transnaționale 

moldovenești și ucrainene în UE 

Director de proiect ASEM- Vaculovschi Dorin  

Proiectul finanțat de Comisia Europeană, prin ICMPD 

(International Centre for Migration Policy Developement)  

Implementat de UBB (Universitatea Babeș-Bolyai), în 

parteneriat cu Fundația Terre des hommes Romania, Terre 

des hommes Moldova, Terre des hommes Ucraina, 

Ukrainian Institute for Social Research after Oleksandr 

Yaremenko și Academia de Studii Economice din Moldova 

15 iunie 2021 – 15 

decembrie 2023 

Internaţional  

Programul Erasmus + 

Cifru- 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP 

Denumirea- Reinforce Entrepreneurial and Digital Skills of 

students and teachers to enhance the modernization of 

higher education in Moldova (ReSTART).  

ASEM Copartener 

2018-2021 Internaţional http://jei.uni-ruse.bg/Issue-

2019/07.Fleaca.pdf 

 

 

Programul Erasmus + 

Cifru- 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP – 

MHELM 

Denumirea- MHELM- Moldova Higher Education 

Leadership and Management - Leadership și Management în 

Învățământul superior din Republica Moldova.  

ASEM copartener 

2019-2022 Internaţional https://mecc.gov.md/sites/defaul

t/files/document/attachments/mh

elm_cbhe_project_md_2019-

ro.pdf 

 

Programul Erasmus + 

Cifru- 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP 

2021-2024 Internaţional http://cci.ulim.md/coopera 

 

https://www.cost.eu/actions/CA19122/
https://www.cost.eu/actions/CA19129/
https://www.cost.eu/actions/CA19129/
https://www.cost.eu/actions/CA19136/
https://www.cost.eu/actions/CA19136/
http://jei.uni-ruse.bg/Issue-2019/07.Fleaca.pdf
http://jei.uni-ruse.bg/Issue-2019/07.Fleaca.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/document/attachments/mhelm_cbhe_project_md_2019-ro.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/document/attachments/mhelm_cbhe_project_md_2019-ro.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/document/attachments/mhelm_cbhe_project_md_2019-ro.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/document/attachments/mhelm_cbhe_project_md_2019-ro.pdf
http://cci.ulim.md/coopera
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Denumirea- COOPERA – Integrating Dual Higher 

Education In Moldova and Ukraine/   Integrarea 

Învățământului Superior Dual în Moldova și Ucraina.  

ASEM coordonator 

https://coopera-project.ase.md/ 

 

http://coopera-project.ulim.md/ 

 

Programul Erasmus + 

Cifru- 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP 

Denumirea- COMPASS - Către modelul universitar 

european de învățare continua în Moldova/ Towards 

European university lifelong learning model in Moldova 

ASEM coordonator 

2018-2021 Internaţional http://compass-project.md/ 

 

Programul Erasmus + 

Cifru- 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP 

Denumirea- Enhancement of Quality Assurance in Higher 

Education System in Moldova / QFORTE 

ASEM co-partener 

2020-2023 Internaţional https://qforte.usm.md/ 

 

Programul Erasmus + 

Cifru- 597912-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP 

Denumirea- Strengthening research management and open 

science capacities of HEIs in Moldova and Armenia 

(MINERVA) 

ASEM coordonator 

2019-2022 Internaţional http://www.minerva-

project.space/ 

 

Programul Erasmus + 

Cifru- 585784-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP 

Denumirea- Reforming Master Programmes in Finance in 

Armenia and Moldova  (REFINE) .  

ASEM copartener 

octombrie 2017- 

octombrie 2020 

Internaţional https://www.reforming-

finance.eu/ 

 

Programul Erasmus + 

Cifru-  EU4CONS. 599823-EPP-1-2018-1-MDEPPJMO 

Denumirea -   Jean Monnet Chair for protection of economic 

interests of consumersEU policies for protection of the 

consumer economic interests (EU4CONS)  

CHAIR Coordonator ASEM 

 

2018-2021 Internaţional https://infoconsumator.md/en/eu

-law-on-protection/ 

 

Programul Erasmus + 

Cifru- 620774-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-CHAIR 

2020-2023 Internaţional http://eumigra-project.md/ 

 

https://coopera-project.ase.md/
http://coopera-project.ulim.md/
https://bri.ase.md/towards-european-university-lifelong-learning-model-in-moldova-compass/
https://bri.ase.md/towards-european-university-lifelong-learning-model-in-moldova-compass/
http://compass-project.md/
https://qforte.usm.md/
http://www.minerva-project.space/
http://www.minerva-project.space/
https://www.reforming-finance.eu/
https://www.reforming-finance.eu/
https://infoconsumator.md/en/eu-law-on-protection/
https://infoconsumator.md/en/eu-law-on-protection/
http://eumigra-project.md/
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Denumirea- Jean Monnet Chair in EU studies and 

Migration/ EUMIGRA 

Coordonator ASEM 

Programul Erasmus + 

 

Denumirea- JEAN MONNET Network ”European Union 

and its neighbourhood.Network for enhancing EUs 

actorness in the eastern borderlands –ENACTED 

2017-2020 Internaţional enacted.uaic.ro/ 

 

Programul AUF (Agence Universitaire de la Francophonie 

/Alliance Francaise) 

 

Denumirea-  „Patrimoioine renouvellement urbain: espaces 

et de l ’esprit civique" (CREATONVIL)/„Patrimoniu și 

înnoire urbană: spațiile creative, cultură inclusivă și 

antrenarea spiritului civic” 

Coordonator insitutional – Sainsus Valeriu 

2018-2021 Internaţional  

Programul AUF (Agence Universitaire de la Francophonie 

/Alliance Francaise) 

 

Denumirea-  «Stratégies d’amélioration de la qualité des 

études dans le cadre de la faculté de Comptabilité, AEEM» 

2020 

 

Internaţional https://old.ase.md/files/catedre/c

ae/conf/GSA.agenda.finala.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://caae.ase.md/files/caae/conf/GSA.agenda.finala.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/GSA.agenda.finala.pdf
https://old.ase.md/files/catedre/cae/conf/GSA.agenda.finala.pdf
https://old.ase.md/files/catedre/cae/conf/GSA.agenda.finala.pdf
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Anexa 17. Rezultate ale cercetării pe facultăți 

Facultate Nr. de cărți/monografii Nr. de articole 

științifice 

Alte rezultate Total 

Business și Administrarea 

Afacerilor 

1   48  7  56 

Economie Generală și 

Drept 

 

3 monografii 

 

72 

  

Contabilitate Manual 1  - În reviste de peste 

hotare11 

- În culegeri din 

străinătate 10  

- În reviste naționale 

categoria B - 5 

- În culegeri științifice 

naționale - 41 

 

Total= 67 

- Membru în colegiu de 

redacție a revistelor de 

peste hotare – 12 

- Membru al 

Comitetului de program 

al Manifestărilor 

științifice peste hotare – 

5 
- Membru al 

Comitetului de program 

al manifestărilor 

științifice din țară – 27 

- Doctor habilitat 

conferit 1 

 

Finanțe 2/4 

 

 27  39 72  

Relații Economice 

Internaționale 

3 59  62 

Tehnologii 

Informaționale și 

Statistică Economică 

3  21  Teleconferinta 

internationala 12 -13 

martie 2021 pentru 

tinerii cercetători 

"Creation of the Society 

of Consciousness"  
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Anexa 18. Manifestări științifice 

 

Manifestarea științifică Tipul de manifestare 

(conferință, simpozion, 

lansare de carte, 

expoziție etc.) 

Nivelul de organizare 

(național/internațional) 

Instituții 

partenere 

Perioada 

desfășurării 

Formatul 

(online, cu 

prezență) 

Crearea valorii pentru clienți - 

dedicat Zilei internaționale a 

calității,  ed. 6 - a 

Simpozionul științifico-

practic   

Naţional  12 noiembrie 

2020  

 

online 

 

Proprietatea intelectuală: 

caracteristicile cadrului legislative și 

baza de date a AGEPI 

Masa rotundă Naţional  5 februarie 

2021 

online 

 

STRATEGII ȘI POLITICI DE 

MANAGEMENT ÎN ECONOMIA 

CONTEMPORANĂ (ediţia a 6-a) 

Conferința 

Internațională 

Științifică 

Internaţional  26 -27 martie 

2021 

online 

 

”Experiențe de activitate în companii 

mixte și cu capital străin: studii de 

caz” 

Seminarul Practico-

Ştiinţific 

Naţional  18 februarie 

2021 

online 

 

Seminar informativ dedicat Zilei 

Mondiale a Turismului 

Seminar Naţional  29 septembrie 

2020 

online 

Lecție publică în cadrul cursului de 

Antreprenoriat 

Lecție publică Naţional  19 octombrie 

2020 

online 

Leadershipul în perioada de criza Lecție publică Naţional  28 octombrie 

2020 

online 

”Crearea valorii pentru clienți” 

(ediția a 6-a) 

Simpozionul științifico-

practic 

Naţional  12 noiembrie 

2020 

online 

Campania de sensibilizare și 

informare de ziua mondială a luptei 

împotriva diabetului 

Campania de 

sensibilizare și 

informare 

Naţional  14 noiembrie 

2020 

online 

„Studierea patrimoniului cultural 

național” 

Seminarul tematic Naţional  17 februarie 

2021 

online 

„Impactul pandemiei COVID-19 Masă rotundă Naţional  25 februarie online  
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asupra activității unităţilor de 

alimentaţie publică din Moldova: 

realități, așteptări, acțiuni” 

2021 

„Protecția consumatorilor în 

condițiile de pandemie COVID-19 și 

impactul ei asupra activității 

unităţilor de comerț din Moldova: 

realități, așteptări, acțiuni.” 

Masă rotundă Naţional  16 martie 

2021 

online 

„Strategii și politici de management 

în economia contemporană” (ediția a 

6-a) 

Conferinţa ştiinţifică 

internaţională 

Internaţional  26-27 martie 

2021 

online 

„Valorificarea potențialului uman pe 

piața muncii din Republica Moldova 

în contextul economiei bazate pe 

cunoaștere (consacrată aniversării a 

50 de ani a departamentului 

RUAPC)” 

Masă rotundă Naţional  9 octombrie 

2020 

online 

„Piața muncii din Republica 

Moldova: realități și provocări” 

Masă rotundă Naţional  2 decembrie 

2020 

online 

”Securitatea economică în contextul 

dezvoltării sustenabile” 

Conferința 

internațională 

științifico-practică 

  11 decembrie, 

2020 

 

Online şi cu 

prezenţă 

DIGITALIZAREA PROCESULUI 

DIDACTIC: AVANTAJE, 

PROVOCĂRI, PERSPECTIVE 

Masa rotundă Naţional  23 aprilie 

2021 

online 

ECONOMIE FUNDAMENTALĂ ȘI 

APLICATIVĂ 

Sesiune de lucru al 

cercului științific 

Naţional  19-21 mai 

2021 

online 

DREPTURILE OMULUI îN 

CONTEXTUL PROVOCĂRILOR 

CONTEMPORANE 

Conferinţa Ştiinţifică 

Studenţească 

Naţional  10 decembrie 

2020 

online 

Impactul jurisprudenței CtEDO 

asupra activității instanțelor 

judecătorești din Republica Moldova 

Masă rotundă Naţional  9 aprilie 2021 online 

Experiențe de activitate în 

companii mixte și cu capital străin: 

Seminar practico-

științific 

Naţional  18 februarie 

2021 

online 
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studii de caz 

Economia circulară ca model de 

perspectivă a economiei mondiale și 

oportunități pentru Republica 

Moldova 

Masă rotundă Naţional  18 decembrie 

2020 

online 

“Sporirea Rolului Uniunii Europene 

în Parteneriatul Estic” 

Masa Rotundă Naţional  21 mai 2021 online 

Evenimentul ştiinţific francofon, 

dedicat tinerilor cercetători 

„COMMENT DEBUTER UNE 

CARRIERE PASSIONNANTE 

DANS LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE FRANCOPHONE” 

Workshop Naţional  31 martie 

2021 

online 

„MIGRAȚIE, REMITENȚE ȘI 

DEZVOLTARE: EXPERIENȚA 

EUROPEANĂ ȘI NAȚIONALĂ”. 

Masa Rotundă Naţional  19 aprilie 

2021 

 

online 

Cetățenie și migrație Școala de vară Naţional  14 –17 iunie 

2021 

online 

„Regândirea Managementului 

Migrației: Experiența Europeană Și 

Națională“, 

Workshop Naţional  18 februarie 

2021 

online 

„Multilingvism și interculturalitate in 

contextul globalizarii” 

Masa rotundă Naţional  18 mai 2021 online 

Pandemia COVID-19 și perspectivele 

finanțării sănătății prin prisma 

dreptului la sănătate 

Masa rotundă Naţional  27 noiembrie 

2020 

online 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

Studenţească ISSC 2021 „Provocările 

contabilităţii în viziunea tinerilor 

cercetători" 

Conferinţa Ştiinţifică 

Internaţională 

Studenţească 

Internaţional  11 – 12 martie 

2021 

online 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

,,ISCA 2021” 

Conferinţa Ştiinţifică 

Internaţională 

Internaţional  1-2 aprilie 

2021 

online 

Profesia contabilă – o carieră de 

succes 

Concurs Internațional 

Studențesc 

Internaţional  20 mai 2021 online 

Creation of the Society of International Internaţional  12-13 martie online 

https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/Agenda_Conferinta_ISCA_2021.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/Agenda_Conferinta_ISCA_2021.pdf
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Consciousness, Tele-2021, 10th 

edition 

Teleconference of 

young researcher 

2021 

Simpozionul științific Internațional al 

Tinerilor Cercetători, ed. XIX 

Simpozionul științific 

Internațional 

Internaţional  16-17 aprilie 

2021 

online 

Competitivitatea şi inovarea în 

economia cunoaşterii, Ediția a 22-a 

Conferinţa ştiinţifică 

internaţională 

Internaţional  25-26 

septembrie 

2020 

online 

Development Through Research and 

Inovation – 2020, First Edition 

International Scientific 

Conference 

Internaţional  28 august 

2020 

online 

Development Through Research and 

Inovation – 2021, IInd Edition 

International Scientific 

Conference 

Internaţional  27 august 

2021 

online 

2020 Supply Chain Management for 

Efficient Consumer Response 

International Scientific 

Conference 

Internaţional  22-23 

octombrie 

2020 

online 

International Conference on 

Management Science and 

Engineering Management, 14th 

Edition 

International Scientific 

Conference 

Internaţional  31 iulie – 1 

august 2020 

online 

 

 

 

 

 



254 

 

Anexa 19. 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 0585-

7511.10.24818/18423264/54.1.20.02  (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, 
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c.a.  ISBN 978-9975-75-968-7. 

2. ZGUREANU, A. Securitatea operațiunilor în protecția informațiilor din cadrul unei 
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2020. p. 20-25. 0,5 c. a. ISSN 2248-0889 

 

 articole în reviste naţionale, categoria B  
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împotriva criminalității organizate trans-regionale în spațiul UE și al Consiliului Europei 

(perspectivele Republicii Moldova), 189 pag. (în proces de publicare). 

3. ARMEANIC, A. Voluntarismul jurisdicţiei constituţionale în perioada statului capturat. În: 
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penal. În: Revista Institutului Național al Justiției, nr.1(52), Chișinău, 2020, p. 39-44. ISSN 
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violente în Republica Moldova: unele abordări teoretico-practice. În: Revista științifico-
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cборник научных трудов, 27 martie 2020, Юго-Западный Гос. Университет Курск 2020, p. 

387-389, ISBN 978-5-907205-01-7 ЮР-06. 

4. CODREANU, A. The role of public procurement in the context of the COVID-19 pandemic. 

În: 10-я Международная научно-практическая конференциия «Актуальные 
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2021 года), в 6-х томах, Том 3, Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. гос. ун-т., 2021, 14 - 
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Anexa 23. Lista publicațiilor cadrelor științifico-didactice de la facultatea Finanțe 

 

 Monografii 
1. COBZARI, Ludmila, GANEA, Victoria, COPĂCEANU, Cristina, MIRON, Oxana, MOROI, 

Tatiana. Perfecţionarea mecanismului de finanţare a sistemului de sănătate din Republica 

Moldova în vederea racordării la standardele europene, Iaşi 2021, Editura Pim, pp. 124, ISBN 

978-606-13-6065-9 

 

 Capitole în monografii și culegeri (naționale /internațional) 

1. BILOOCAIA, S. The Financial Integration of Bonds Markets of European Countries. In: 

Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der 

Neo-Industrialisierung. Collective monograph. herausgegeben vom Doktor der 

Wirtschaftswissenschaften, Professor Pasichnyk Yu. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, 

Germany, 2020. 714 p. ISBN 978-3-9819288-3-4. pp. 62-72. Ch. 1.7. 0.8 c.a. 

2. COCIUG, V., TIMOFEI O., DINGA E., (coord.). Criterii de optimalitate a politicii fiscale și 

bugetare din perspectiva ajustării macroeconomice. În: Ajustarea macroeconomică prin 

mecanisme normative. București, 2020, 330 p., 25,5 c.a. (contribuția autorului 0.9 c.a.) ISBN 

978-973-27-3181-2. 

3. COCIUG, V., DINGA E (coord.), Disonanța dintre supravegherea macroprudențială și 

politicile monetare. În: Ajustarea macroeconomică prin mecanisme normative. București, 2020, 

340 p., 25,5 c.a. (contribuția autorului 2,73 c.a.) ISBN 978-973-27-3181-2. 

 

 manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale)  

 Capitole în manuale de învăţămînt universitar  

1. Vostricov Denis, conf. univ., dr. (1): Finanțe Publice 

 

 Articole ştiinţifice  

 

 Articole publicate în reviste cotate ISI 

 

 Articole în alte reviste ştiinţifice editate în străinătate 

1. PETROIA Andrei. Gender analysis of public spending for health care in the Republic of 

Moldova at current stage. In: JOURNAL of research papers of the National Academy for 

Public Administration under the President of Ukraine , Спецвипуск/2020, pp.9-14. ISSN 

2664-3618. http://zbirnyk-nadu.academy.gov.ua/article/view/211385, 0,56 c.a. 

2. PETROIA Andrei. Gender gaps in public spending on education and crime in the Republic of 

Moldova. GENDER, POLITICS & JUSTICE eJOURNAL. [online]. Vol. 4, No. 24: Jul 22, 

2020. Disponibil: 

https://privhq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3629306&journalid=3038266&iss

ue_number=24&volume=4&journal_type=CMBO&function=showissue, 0,78 c.a. 

3. PETROIA Andrei, ZUBCOVA Elena. Financing of the anti-COVID-19 immunization process 

in the Republic of Moldova. In: POLITICAL ECONOMY: GOVERNMENT 

EXPENDITURES & RELATED POLICIES eJOURNAL. online]. Vol. 14, No. 28: Feb 10, 

2021. Disponibil:  

http://zbirnyk-nadu.academy.gov.ua/article/view/211385
https://privhq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3629306&journalid=3038266&issue_number=24&volume=4&journal_type=CMBO&function=showissue
https://privhq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3629306&journalid=3038266&issue_number=24&volume=4&journal_type=CMBO&function=showissue
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https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3779843&journalid=1245083&issue_n

umber=28&volume=14&journal_type=CMBO&function=showissue, 0,52 c.a. 

4. PETROIA Andrei, BAHCIVANJI Nicolai. Models and strategies of economic development in 

transition countries. In: DEVELOPMENT ECONOMICS: MACROECONOMIC ISSUES IN 

DEVELOPING ECONOMIES eJOURNAL. [online]. Vol. 10, No. 41: Apr 7, 2021. 

Disponibil:  

https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3787301&journalid=1979556&issue_n

umber=41&volume=10&journal_type=CMBO&function=showissue, 0,99 c.a. 

5. PETROIA Andrei, LUPAŞCU Marcela. Current budget system and budgetary process in the 

Republic of Moldova. In: INSTITUTIONS & TRANSITION ECONOMICS: 

MACROECONOMIC ISSUES eJOURNAL. [online]. Vol. 13, No. 28: May 3, 2021. 

Disponibil:  

https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3813129&journalid=1332723&issue_n

umber=28&volume=13&journal_type=CMBO&function=showissue, 0,59 c.a. 

6. PETROIA Andrei, MURZAC Alexandru, VOLCINSCHI Dragomir-Gabriel. Gender analysis 

of public spending on social security and welfare in the Republic of Moldova. In: 

Бухгалтерский учет и анализ. Научно-практический журнал. №5 (293), 2021, Минск, 

стр.45-53, 0,80 c.a. 

7. MISTREAN L. Behavioural evolution of consumers of banking services in the COVID-19 

pandemic situation. În: The Journal of Corporate Governance,  Insurance, and Risk 

Management (JCGIRM). 2021, Volume 8, Series 1, p.p. 84-100, 1,3 c.a. ISSN 2537-6179 

/ISSNe 1857-436X. ISI. https://jcgirm.com/article-2021-1-6/ 

8. MISTREAN L. Improvement directions of the monetary policy of the National Bank of the 

Republic of Moldova with the purpose of development of the national economy. În: Research of 

Financial Economic and Social Studies. Turkey: Ferudun KAYA, 2021, nr. 1/2021, Vol. 6. p.p. 

67-78, 1,56 c.a.  e-ISSN 2602-2486  EBSCO. https://dergipark.org.tr/en/pub/fesa 

 

 articole în reviste naţionale, categoria B 

1. PETROIA A., ZUBCOVA E. Sănătatea şi economia în epoca COVID-19. În: Revista 

Ştiinţifică Economica, nr.4 (114), decembrie, 2020. Chişinău: ASEM, 2020, pp.65-76. ISSN 

1810-9136. 0,55 c.a. 

2. CASIAN A., Planificarea bugetară și aspecte de asigurare a egalității de gen: analiza SWOT a 

bugetelor locale din raioanele Cahul și Ungheni, În: Economica, An. XXVIII, nr.4 (114), 

decembrie 2020, Ed.ASEM, Chișinău, ISSN 1810-9136, p.7-31, 0,92 c.a. 

3. COBZARI Ludmila, SUVEICA Luminita, VOSTRICOV Denis, CRIVOI Aurelia, BACALOV 

Iurie, CHIRIȚA Elena, DRUȚA Adriana, ILIEȘ Ana, PARA Iulian, POZDNEACOVA Ilona, 

COJOCARI Lidia. Social And Economic Effect of Waste Management Policy in the Republic 

of Moldova. Studia Universitatis Moldaviae, 2020, nr. 1(131), ISSN 1814-3237, ISSN online 

1857-498X, pp.85-93 

4. CIOBU, S.; CARA I. Implications of corporate governance on the banks’ administration in 

the Republic of Moldova. În: Revista Economica. Chișinău: ASEM, 2020. nr. 3(113)/2020, p.p. 

113-127. 0,76 c.a. ISSN: 1810-9136. Categoria B. 

https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3779843&journalid=1245083&issue_number=28&volume=14&journal_type=CMBO&function=showissue
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3779843&journalid=1245083&issue_number=28&volume=14&journal_type=CMBO&function=showissue
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3787301&journalid=1979556&issue_number=41&volume=10&journal_type=CMBO&function=showissue
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3787301&journalid=1979556&issue_number=41&volume=10&journal_type=CMBO&function=showissue
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3813129&journalid=1332723&issue_number=28&volume=13&journal_type=CMBO&function=showissue
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3813129&journalid=1332723&issue_number=28&volume=13&journal_type=CMBO&function=showissue
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_numar_revista/125/2989
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_numar_revista/125/2989
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_numar_revista/125/2989
https://dergipark.org.tr/en/pub/fesa
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5. CÎRLAN, Ana. Aspecte teoretice privind efectele plăților fără numerar asupra creșterii 

economice. În: Revista Economica, decembrie, 2020, nr. 4, tipografie, 0,62 c. a. ISSN 1810-

9136, categoria B.  

6. CÎRLAN, Ana, GÎRLEA, Mihail. Problemele și perspectivele utilizării plăților fără numerar în 

Republica Moldova. În: Revista Studia UniversitatisMoldaviae.Seria Ştiinţe exacte şi 

economice, decembrie, 2020, nr. 2 (92), 0,55 c.a. ISSN 1857-2073, ISSN online 2345-

1033, 0,55 c.a., în tipar, categoria B. 

7. SECRIERU, Angela. Government spending on tourism approached through the prism of 

consolidating the right to rest and leisure. In: Economy and Sociology. 2020, no. 2, December, 

pp. 16-28.DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2020.2-02 

8. ȚUGUI, E.; SECRIERU, A. Sănătatea muncitorilor migranți și finanțarea sistemului medical 

în Republica Moldova. În: Economica, 2020, nr. 3, p. 92-112. ISSN 1810-9136. Categoria B.  

 

 în reviste naţionale, categoria C 

 

– publicaţii ştiinţifice electronice 

1. Băncilă Natalia. Problemele fianțării IMM-urilor în condiții pandemice. În:Teze  ale  

Conferinței  Științifice  Internaționale ,,Implicațiile economice și sociale ale Pandemiei 

COVID-19: Analize , Prognoze , Strategii de atenuare a consecințelor. Din data de 23 

octombrie 2020. Chişinău : INCE, 2020. 293 p., pag. 128-130,  ISBN 978-9975-3463-3-7. 

https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/116823 

2. Busmachiu Eugenia, Kozelitzev Mihail, Kulikova Natalia. Utilizarea instrumentelor economice 

pentru gestiunea resurselor de apă, a corpurilor de apă şi a infrastructurii acvatice în Moldova. 

Material didactic – proiect pentru aprobare. Septembrie 2020. 

https://www.euwipluseast.eu/images/2021/02/PDF/MD_EUWI_Training_materials_EIs_for_I

WRM_RO.pdf 

 

 articole în culegeri  

1. PETROIA Andrei. Evolutions of observance of budgetary rules in the Republic of Moldova at 

current stage. In: «Dezvoltarea Economico-Socială Durabilă a Euroregiunilor şi a Zonelor 

Transfrontaliere», Vol.XXXVII, Performantica, Iaşi, 2020, pp. 385-399. ISBN:  978-606-685-

742-0. 070 c.a. 

2. PETROIA Andrei, ZUBCOVA Elena. Evoluţiile sistemului de sănătate din Republica 

Moldova. In: «Dezvoltarea Economico-Socială Durabilă a Euroregiunilor şi a Zonelor 

Transfrontaliere», Vol.XXXVII, Performantica, Iaşi, 2020, pp.521-528. ISBN:  978-606-685-

742-0. 0,55 c.a. 

3. BĂNCILĂ Natalia, MĂRGINEANU Aureliu. Particularitățile naționale și internaționale ale 

parteneriatului dintre instituțiile băncare și societățile de asigurări. În:Dezvoltarea economico-

socială durabilă a Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere. Conferinţa ştiinţifică 

internaţională din 30 octombrie 2020.Ediția a – XVI-a. Institutul de cercetări economice şi 

sociale ,, Gh. Zane”. Iaşi: Performantica, 2020, vol. XXXVII,  pag.319-327. ISBN 978-606-

685-742-0, 0,5 c.a. 

4. BĂNCILĂ Natalia, MĂRGINEANU Aureliu, BOTNARI Nadejda. Probleme în menţinerea 

stabilităţii financiare în condiţiile pandemiei. În:Dezvoltarea economico-socială durabilă a 

Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 30 

https://doi.org/10.36004/nier.es.2020.2-02
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/116823
https://www.euwipluseast.eu/images/2021/02/PDF/MD_EUWI_Training_materials_EIs_for_IWRM_RO.pdf
https://www.euwipluseast.eu/images/2021/02/PDF/MD_EUWI_Training_materials_EIs_for_IWRM_RO.pdf
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octombrie 2020.Ediția a – XVI-a. Institutul de cercetări economice şi sociale ,, Gh. Zane”. Iaşi: 

Performantica, 2020, vol. XXXVII,  pag.61-70. ISBN 978-606-685-742-0, 0,5 c.a. 

5. BOTNARI Nadejda, ȘCHIOPU Irina. Dezvoltarea instrumentelor managementului financiar 

pentru realizarea obiectivelor financiare ale întrepinderii. În:Dezvoltarea economico-socială 

durabilă a Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 

30 octombrie 2020.Ediția a – XVI-a. Institutul de cercetări economice şi sociale ,, Gh. Zane”. 

Iaşi: Performantica, 2020, vol. XXXVII,  pag.49-60. ISBN 978-606-685-742-0, 0,5 c.a. 

6. BĂNCILĂ Natalia, MIHALACHI Ruslan. Abordarea sistemică a  gestiunii  crizei  la 

întreprindere în condițiile economice actuale. În: MEST Journal . Conferinţa ştiinţifică 

internaţională,, Management -2020- ZITEH -2020” Belgrad, Serbia, 8-9 octombrie 2020, 

Editura: Industrijski Menadzment  plus Beograd-Mladenovac, 2021,pag.135-145, ISBN 978-

86-6375-120-0 (print) ISBN 978-86-6375-121-7 

7. HÎNCU, R., LITOCENCO A. The investment attractiveness of the government securities, as 

an instrument of government debt in the Republic of Moldova. Analele Universităţii “Eftimie 

Murgu”, Fascicola II-Studii Economice, quoted “b+” by CNCSIS in 2011, indexed in EBSCO 

and index COPERNICUS. Reșița, România, Anul XXVII, 2020, 47-57. ISSN 2344 – 6315 

8. HÎNCU, R.., LITOCENCO A. The investment attractiveness of the government securities, as 

an instrument of government debt in the Republic of Moldova. Analele Universităţii “Eftimie 

Murgu”, Fascicola II-Studii Economice, quoted “b+” by CNCSIS in 2011, indexed in EBSCO 

and index COPERNICUS. Reșița, România, Anul XXVII, 2020, p.47-57. ISSN 2344 – 

6315, ISSN-L 2344 – 6315 e-ISSN 2344 – 6498. 

9. HÎNCU Rodica. ȘI A FOST LA INCEPUT CUVÂNTUL AUTORULUI, p. 137-150. În 

: Belostecinic Grigore, Șoimaru Vasile, Ghinculov Silvia Paul BRAN – personalitate marcantă 

a științei românești: la 80 de ani de la nașterea marelui economist. Chișinău, 2020. 

 

 Teze/Rezumate ştiinţifice 

 Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (naţionale / 

internaţionale), 

1. BULGAC, Corina, CHIPER, Natalia, Impactul politicii fiscale asupra sustenabilității fiscale. În: 

Simpozionului Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători, Ediţia a XVIII-a 19-20 iunie 2020, 

Chişinău, Academia de Studii Economice din Moldova, 2020, pag. 357-360, 0,34 c.a., ISBN 978-

9975-75-975-5. 

2. PETROIA Andrei. Emigrarea în Republica Moldova: cauze şi efecte bugetar-fiscale. In: Conf. Şt. 

Int. "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii", ediţia a XXII-a, 25-26 septembrie 

2020 : Lucrări ştiinţifice – Chişinău : ASEM, 2020. – 804 p., pp.601-608. ISBN 978-9975-75-

985-4, 0,61 c.a. 

3. AYILARA Mobolaji Akeem, PETROIA Andrei. Macroeconomic policies in developing 

countries. In: Conf. Şt. Int. "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii", ediţia a XXII-

a, 25-26 septembrie 2020 : Lucrări ştiinţifice – Chişinău : ASEM, 2020. – 804 p., pp.572-583. 

ISBN 978-9975-75-985-4, 1,04 c.a. 

4. PETROIA Andrei, ZUBCOVA Elena. The excise policy for tobacco products: an effective 

measure of financial protection in health. In: Conf. Şt. Int. "Competitivitatea şi inovarea în 

economia cunoaşterii", ediţia a XXII-a, 25-26 septembrie 2020 : Lucrări ştiinţifice – Chişinău : 

ASEM, 2020. – 804 p., pp.273-278. ISBN 978-9975-75-985-4, 0,50 c.a. 
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5. BĂNCILĂ Natalia. Posibilități de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii în Republica 

Moldova. În: Conf. Şt. Int. "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii", ediţia a XXII-

a, 25-26 septembrie 2020 : Lucrări ştiinţifice – Chişinău : ASEM, 2020. – 804 p.,  pag.565-

572.ISBN 978-9975-75-985-4. 

6. CHICU Nadejda. Интересы государства и налогоплательщиков – их противоречие и 

единство в актуальных условиях. În: Conf. Şt. Int. "Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaşterii", ediţia a XXII-a, 25-26 septembrie 2020 : Lucrări ştiinţifice – Chişinău : ASEM, 

2020. – 804 p.,  pag.652–658, e-ISBN 978-9975-75-985-4. 

7. SUVOROVA Iulia. Роль знаний в создании инноваций и внедрении новых технологий в 

управлении финансами. În: Conf. Şt. Int. "Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaşterii", ediţia a XXII-a, 25-26 septembrie 2020 : Lucrări ştiinţifice – Chişinău : ASEM, 

2020. – 804 p.,  pag.646–651, e-ISBN 978-9975-75-985-4.  

8. BERGHE Nadejda. VENITURILE PROPRII ALE GUVERNELOR LOCALE ÎN PRACTICA 

INTERNAȚIONALĂ. În: Conf. Şt. Int. "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii", 

ediţia a XXII-a, 25-26 septembrie 2020 : Lucrări ştiinţifice – Chişinău : ASEM, 2020. – 804 p.,  

pag.678–686, e-ISBN 978-9975-75-985-4.  

9. BULGAC Corina. Rolul planificării fiscale în procesul de prognozare a veniturilor din plățile 

fiscale în Republica Moldova: așteptări și realizări.. În: Conf. Şt. Int. "Competitivitatea şi 

inovarea în economia cunoaşterii", ediţia a XXII-a, 25-26 septembrie 2020 : Lucrări ştiinţifice – 

Chişinău : ASEM, 2020. – 804 p.,  pag.667–677, e-ISBN 978-9975-75-985-4.  

10. PETROIA Andrei. Gender analysis of public spending for pension insurance in the Republic of 

Moldova. In: Сборник статей VI Национальной научно–практической конференции 

«Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 26 ноября 2020 г., 

КГУ, Комрат, 2020, pp.261-270. ISBN 978-9975-83-115-4. 0,88 c.a. 

11. PETROIA Andrei. Tendinţele actuale în structura cheltuielilor publice în ţările dezvoltate. In: 

Conferința Ştiinţifică Internațională „Paradigme modern în dezvoltarea economiei naţionale şi 

mondiale”, 30-31 octombrie 2020, USM, Chişinău, pp.358-364. ISBN 978-9975-152-69-3. 0,49 

c.a. 

12. BĂNCILĂ Natalia, MIHALACHI Ruslan. Abordarea sistemică a  gestiunii  crizei  la 

întreprindere în condițiile economice actuale În: Culegere de rezumate. Conferinţa ştiinţifică 

internaţională,, Management -2020- ZITEH -2020” Belgrad, Serbia, 8-9 octombrie 2020, 

Editura: Industrijski Menadzment  plus Beograd-Mladenovac, 2020,pag.135-136, ISBN 978-

86-6375-120-0. 

13. COBZARI Ludmila, BUȘMACHIU Eugenia, MOROI Tatiana, CERNIT Rodica. Importanța 

investițiilor în capitalul uman în contextul pandemiei COVID-19. În: Тенденцiï та 

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобализацiï : Міжнародна науково-

практична інтернет конференція, м.Переяслав, 30 жовтня 2020р., стр.77-79, УДК 

001+37(100) 

14. BERGHE N., BULGAC C., CASIAN A., MEASURES TO IMPROVE THE MOLDOVAN 

TAX SYSTEM TO SUPPORT ECONOMIC AGENTS IN THE CONTEXT OF THE COVID-

19 PANDEMIC. Conference proceedings, XIIth International Conference Globalization and 

Higher Education in Economics and Business Administration GEBA 2020. Alexandru Ioan 

Cuza University of Iași. Iași, October 22-23,2020. 
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15. BOTNARI Nadejda. Relevance of the regulatory framework in ensuring the sustainability of 

the insurance market Conference proceedings, XIIth International Conference Globalization 

and Higher Education in Economics and Business Administration GEBA 2020. Alexandru Ioan 

Cuza University of Iași. Iași, October 22-23, 2020. 

16. BĂNCILĂ Natalia, MIHALACHI Ruslan. Abordarea sistemică a  gestiunii  crizei  la 

întreprindere în condițiile economice actuale În: Culegere de rezumate. Conferinţa ştiinţifică 

internaţională,, Management -2020- ZITEH -2020” Belgrad, Serbia, 8-9 octombrie 2020, 

Editura: Industrijski Menadzment  plus Beograd-Mladenovac, 2020,pag.135-136, ISBN 978-

86-6375-120-0. 

17. BULGAC Corina, MUNTEAN Daniela. ASPECTELE POLITICII FISCALE ÎN MATERIE 

DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ  PE PLAN NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL. 

Teleconferinţa Internatională a tinerilor  cercetători  “Crearea  Societăţii  Conştiinţei”, (TELE-

2021), Ediţia a 10-a, 12-13 Martie 2021 (Bacău-Boston-Bucureşti-California University Davis-

Chicago-Chişinău-Cluj Napoca- Cáritas Diocesana de Coimbra, Portugal - Houston-Gouda, 

Netherlands -Los Angeles-Iaşi-Scopje-Timişoara) În: Society Consciousness Computers, 

Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, vol 7, May 2021,  ISSN-L  2359-7321, pag.54-55 

18. BULGAC Corina, PRODAN Adriana. DIRECȚIILE DE SUSȚINERE A ACTIVITĂȚII 

AGENȚILOR ECONOMICI CARE DISPUN DE SALARIAȚI CU DEZABILITĂȚI. 

Teleconferinţa Internatională a tinerilor  cercetători  “Crearea  Societăţii  Conştiinţei”, (TELE-

2021), Ediţia a 10-a, 12-13 Martie 2021 (Bacău-Boston-Bucureşti-California University Davis-

Chicago-Chişinău-Cluj Napoca- Cáritas Diocesana de Coimbra, Portugal - Houston-Gouda, 

Netherlands -Los Angeles-Iaşi-Scopje-Timişoara) În: Society Consciousness Computers,  vol 
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