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1. CADRUL JURIDIC ȘI ORGANIZATORIC AL ACADEMIEI DE STUDII 

ECONOMICE DIN MOLDOVA 

1.1. Date generale 

1.1.1. Fondare/autorizare de funcționare provizorie/acreditare instrucțională 

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” și „Economie a Comerțului și Merceologie”, precum și Institutul 

Economiei Naționale al Ministerului Economiei. În 30 de ani de activitate Academia de Studii 

Economice din Moldova (ASEM) a promovat și susținut Valorile sale:  Profesionalism, 

Responsabilitate, Dinamism, Inovație, Tehnologizare, Diversitate și Dezvoltare Personală, fiind 

imaginea transformărilor învățământului superior din Republica Moldova în perioada respectivă 

plasându-se într-un mediu academic cu tradiții de instruire și cercetare în domeniul științelor socio-

umaniste. ASEM promovează politica de perfecționare continuă a procesului de instruire, oferind 

programe de studii la ciclul I. Licență, ciclul II, Masterat și Ciclul III, Doctorat în concordanță cu 

standardele internaționale de excelență. 

Un rol incontestabil în obținerea realizărilor instituției le-a revenit rectorilor ASEM – profesorii 

universitari Paul BRAN (1991-1994), Eugeniu HRIȘCEV (1994 –2001) și Grigore 

BELOSTECINIC (2001 – 2022), 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 2021-2022 Consiliul de Conducere al 

Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a decis acreditarea a 4 

programe de studii superioare la ciclul II, Masterat: Management în administrația publică; 

Gestiunea și dezvoltarea turismului; Managementul informațional și Securitatea Sistemelor 

informatice.  

1.1.2. Evoluție 

Fondarea ASEM în 1991 a permis nu doar pregătirea profesională a studenților, ci și 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 facultățile „Economie” și „Economie a Comerțului și 

Merceologie” din cadrul Universității de Stat din Chișinău, precum și Institutul Economiei 

Naționale al Ministerului Economiei, universitatea începându-și activitatea cu 4 facultăți 

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

În anul 1993 în baza facultății Finanțe și Informatică Economică a fost creată facultatea 
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„Cibernetică, Statistică și Informatică Economică” și facultatea „Finanțe, Credit și Monedă”. În 

anul 1994 a fost fondată facultatea Relații Economice Internaționale, care până în ziua de astăzi 

este unica în Republica Moldova care formează specialiști în domeniul relațiilor economice 

internaționale, instruirea efectuându-se în limbi străine (engleza, franceza, germana). 

 

În iunie 2001 ASEM cele 11 specialități 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 înregistrat o evoluție fluctuantă. 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 2021-2022 la un număr total de 7209 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 structura învățământului superior: studiile fiind divizate în 3 

cicluri (licență, masterat, doctorat), a fost pus în aplicare Nomenclatorul domeniilor de formare 

profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile 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, licență cu unele foarte importante, cum ar fi: „Tehnologii 

informaționale”, „Securitate informațională”, „Managementul resurselor umane”, „Tehnologie şi 

management în alimentația 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 consorțiu 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-
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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 și finanțe”, 

„Economie și sociologie”, „Drept, economie şi informatica” (cu universitatea din Galați), 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. 

 

O importanță deosebită în activitatea ASEM-ului 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 270924 unități de depozitare (51305 titluri), 38 de abonamente la 

ediții periodice, 15 baze de date internaționale. Fondurile de publicații - cărți, reviste, ziare, 

publicații seriale, teze de doctorat etc. - cuprind o mare varietate de lucrări editate în țară și 

străinătate, lucrări din domeniul științelor sociale, matematicii și din alte domenii. 

 

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

muncă, predare – învățare 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 soluționării problemei ce ține de 

asigurarea cu spațiu locativ, în condiții avantajoase, pentru un număr de peste 70 de angajați 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 Marketing, Parteneriate și Carieră, Incubatorul de Afaceri, 

Business- Incubatorul Inovațional „IT4BA”, Centrul Pro – Business ASEM, 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 Consiliilor 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 Internațional 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 
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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. 

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

cadrul căruia activează 6 facultăți cu 14 departamente, 1 catedră, Secția Studii, Dezvoltare 

Curriculară și Management al Calității, o Direcție Tehnologii Informaționale, 7 servicii, Școala 

Masterală de Excelență în Economie şi Business, Școala Doctorală, Școala Doctorală în Drept, 

Științe Politice și Administrative în consorțiu cu USPEE „Constantin Stere”, Școală de Formare 

Continuă, Colegiul Național de Comerț. ASEM dispune de o bază materială solidă, constituită 

dintr-o bibliotecă științifică, direcție tehnologii informaționale, dotat cu tehnică performantă, 

câteva centre de formare continuă și consultanță, alte subdiviziuni, 6 blocuri de studii bine 

amenajate, dotate cu aparataj modern; 7 cămine, fiecare cu sală de meditații; 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 furniza servicii educaționale de 

cea mai înaltă calitate în domeniul științelor economice, precum și în domenii adiacente, prin 

dezvoltarea competențelor profesionale şi dezvoltarea capacităților de cercetare științifică în 

scopul pregătirii specialiști de înaltă calificare în cele mai diferite domenii ale capabili să participe 

ca antreprenori şi forță de muncă activă şi productivă într-o piață competitivă și ca cetățeni 

responsabili într-o societate democratică în continuă schimbare. 

Pentru a realiza această misiune, ASEM: 

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

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

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

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

important în dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere; 

- Va asigura suport și facilități corpului didactic și științifico-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 inovatoare; 

- 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. 



RAPORT de ACTIVITATE al ACADEMIEI de STUDII ECONOMICE din MOLDOVA, 2021 - 

2022 

 

12 

 

 

 

 

 

1.3. Obiective 

Activitatea de bază a ASEM este axată pe propagarea de cunoștințe fundamentale, know-how şi 

formarea deprinderilor practice la absolvenți în vederea integrării rapide pe piața forței de muncă. 

Pentru atingerea unui nivel înalt de calitate în conformitate cu standardele internaționale, ASEM 

urmărește atingerea următoarelor obiective:  

a) asigurarea şi dezvoltarea resurselor şi mijloacelor necesare desfășurării procesului instructiv-

educativ şi de cercetare științifică la standarde de referință competitive în Spațiul National și 

European al Învățământului Superior şi al Cercetării, definit prin Declarația de la Bologna 

(1999) şi prin legislația în vigoare; 

b) organizarea şi desfășurarea activităților specifice studiilor universitare şi postuniversitare, cu 

asigurarea şi respectarea standardelor de referință caracteristice fiecărui domeniu şi program de 

studii;  

c) organizarea unor programe masterale şi scoli doctorale, promovarea valorilor științifice, 

culturale şi a spiritualității naționale şi universale;  

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

societății bazate pe cunoaștere;  

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

f) realizarea de parteneriate cu instituții, autorități, unități economico-sociale din țară şi de peste 

hotare, în scopul organizării şi adaptării programelor de studii şi a cercetării științifice, la 

standardele de referință specifice calificărilor şi la cerințele mediului socioeconomic național 

şi european;  

g) autoevaluarea şi evaluarea periodică a activității didactice şi științifice, ținând cont de 

standardele şi indicatorii de performanță care asigură calitatea procesului de învățământ şi a 

cercetării științifice;  

h) asigurarea performanței în procesul didactic şi de cercetare științifică;  

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

autonomiei universitare, asigurării calității, eficienței şi asumării răspunderii publice;  

j) dezvoltarea programelor de mobilități naționale şi internaționale ale studenților, cadrelor 

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

personalului nedidactic;  

k) promovarea culturii calității în viața universitară şi asigurarea unui mediu adecvat de dezvoltare 

profesională a membrilor comunității universitare, bazat pe respectarea normelor de etică 

universitară;  

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

m)respectarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului şi a principiului supremației legii;  

n) integrarea centrelor de cercetare în rețelele naționale și internaționale de excelență şi realizarea 

de cercetări fundamentale şi aplicative generatoare de valoare adăugată;  

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

p) baza logistică şi profesională pentru educația continuă;  

q) condiții pentru promovarea parteneriatelor la nivel național şi internațional;  

r) dezvoltarea relațiilor cu absolvenții;  

s) transparența managementului instituțional;  

t) consolidarea spiritului de comunitate universitară;  

u) promovarea valorilor științifice, culturale şi etice în comunitatea națională şi internațională;  

v) menținerea relațiilor profesionale, științifice şi sociale cu absolvenții ASEM. 
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2. STRUCTURA INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 

2.1. Structuri de conducere și administrative (Anexa nr.1) 

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

format din Senat, CDSI, Consiliul științific, consiliile facultăților/Școlii Masterale, 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.  

Pe parcursul anului de studii 2021-2022 au fost planificate 7 ședințe ale Senatului, au fost 

organizate 11 ședințe ale Senatului, dintre care 4 – ședințe extraordinare. În cadrul ședințelor 

extraordinare au fost discutate următoarele chestiuni:  

a) acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa dlui Constantin Chiriac, director general al 

Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, România;  

b) acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa dlui Piotr Bula, dr. hab., conf. univ., 

prorector al Universității de Economie din Cracovia, Bulgaria; 

c) discutarea și aprobarea Raportului de activitate al ASEM pentru anul universitar 2020-2021 

d) audierea și aprobarea rapoartele pe proiectele de cercetare, după cum urmează: 

 Proiectul „Rezultatele implementării proiectului de cercetare și inovare „Drepturile 

omului în Republica Moldova: dimensiunea financiară și consolidarea prin gestiunea 

eficientă  a cheltuielilor publice”, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei 

și inovării cu cifrul:  20.80009.0807.35, director de proiect Secrieru Angela, prof. univ., dr. 

hab. 

 Proiectul „Rezultatele implementării proiectului de cercetare și inovare „Dezvoltarea 

politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă”, înscris în Registrul 

de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul: 20.80009.1606.09, prezentat de 

coordonatorul proiectului dl Bîrcă Alic, prof. univ., dr. hab. 

 Proiectul „Rezultatele implementării proiectului de cercetare și inovare „Configurarea 

businessului inovațional în contextul concurenței regionale”, înscris în Registrul de stat al 

proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul: 20.80009.0807.42, prezentat de directorul 

proiectului dna Maia Pisaniuc, conf. univ., dr.  

În total, în cadrul ședințelor Senatului ASEM au fost discutate 31 (15 conform planului) subiecte 

și au fost discutate și aprobate 52 decizii (17 conform planului), inclusiv chestiuni de concurs -5, 

decizii referitoare la aprobarea și modificarea temelor tezelor de doctor și doctor habilitat – 4, 

Decizii referitoare la abilitarea cu dreptul de conducător științific, Decizii referitoare la doctorat -

12.  

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 Școlii doctorale, directorul Școlii masterale de excelență în economie și business, 

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

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

Administraţie, numit prin ordinul Rectorului. Pe parcursul anului de studii 2021-2022 au avut loc 

7 ședințe ale Consiliului de Administrație.  

Consiliul Științific  

Lista nominală  a membrilor CȘ este plasată pe pagina web ASEM (Consiliul Ştiinţific ASEM 

(Descriere, Componenţa Consiliului, şedinţele consiliului ştiinţific, deciziile consiliului ) - ASEM) 

și include:  

1. GUȚU Corneliu,  dr., conf.cercet., - PREȘEDINTE 

2. FEURAȘ Eugenia, Director al Şcolii Doctorale ASEM, dr.hab., prof.univ. 

3. COPĂCEANU Cristina, Director al Şcolii Doctorale în Drept, Ştiinţe Politicie şi 

Administrative, dr., conf.univ. 

4. GRIGOROI Lilia, Decanul facultăţii „Contabilitate”, dr., conf.univ. 

5. BÎRCĂ Alic, Dr.hab., prof.univ.,  

6. SECRIERU Angela, Dr.hab., prof.univ.,  

7. ZAPOROJAN Veaceslav, Decanul facultăţii „Economie Generală şi Drept”, dr., conf.univ. 

8. UNCU Daniel, Doctorand 

9. JOMIR Eudochia, Doctorand - SECRETAR 

Din 9 membri ai Consiliului Științific 44% sunt de sex masculin și 56% de sex feminin.  

Pe parcursul anului universitar 2021-2022, Consiliului Științific al ASEM în plină componență s-

a întrunit în 12 ședințe în cadrul cărora au fost examinate 57 de subiecte, printre care: actualizarea 

Regulamentului  de Organizare şi Funcţionare a Şcolii Doctorale ASEM; examinarea și aprobarea 

Dosarelor şi a componenţelor nominale a Comisiilor de susținere publică a tezelor de doctor; 

completarea şi modificarea Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a 

programelor de postdoctorat; aprobarea temelor tezelor de doctorat, confirmarea conducătorilor de 

doctorat şi a comisiilor de îndrumare, a studenţilor-doctoranzi înmatriculați în anul de studii 2021-

2022 ş.a. 

Consiliile facultăților/Școlii Masterale  

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).  

https://ase.md/consiliul-stiintific-asem-descriere-componenta-consiliului-sedintele-consiliului-stiintific-deciziile-consiliului/
https://ase.md/consiliul-stiintific-asem-descriere-componenta-consiliului-sedintele-consiliului-stiintific-deciziile-consiliului/
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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%. 

Consiliul Şcolii Masterale reprezintă organul operativ de decizie colectivă privind activităţile 

Şcolii Masterale ce activează în baza Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare 

de master, ciclul II, în ASEM  şi este format din: 

- Directorul Şcolii Masterale – preşedintele consililui; 

- Directorii - adjuncţi ai ŞM responsabili de programe de masterat – membri Consiliului; 

- Cîte un cadru didactic titular, cu grad și titlu științific, reprezentanți ai departamentelor de profil 

- gestionare ale programelor de masterat (numiți prin decizia departamentului); 

- un reprezentant al masteranzilor. 

Consiliul Coordonator al Şcolii Masterale se întruneşte în sesiuni ordinare nu mai rar decît o dată 

în două luni, conform planului de activitate, stabilit la începutul fiecărui an de studii, şi în sesiuni 

extraordinare, la convocarea directorului, a Biroului Şcolii Masterale sau la cererea a cel puţin 1/3 

din numărul membrilor Consiliului.  

2.2. Componența Consiliului de dezvoltare strategică instituțională  

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

cum urmează:  

1. Ion GUCEAC, dr. hab. în drept, prof. univ., academician – desemnat de MECC;  

2. Dumitru URSU, președintele Ligii Bancherilor din R. Moldova – desemnat de Senatul ASEM;  

3. Veronica SIREȚEANU, manager de politici ai Camerei Americane de Comerț din Moldova, 

Președinte (executiv) la AO FINEDU – desemnat de Senatul ASEM;  

4. Igor ȚURCANU, director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat – desemnat de Ministerul 

Finanțelor;  

5. Ghenadie BEJAN, dr., conf. univ., departamentul ”Teorie și Politici Economice”, ASEM – 

desemnat de Adunarea Generală a membrilor Consiliilor facultăților și reprezentanților 

studenților din Senat;  

6. Eduard HÂRBU, dr., conf. univ., departamentul „Econometrie și Statistică Economică”, 

ASEM - desemnat de Adunarea Generală a membrilor Consiliilor facultăților și reprezentanților 

studenților din Senat;  

7. Igor MELNIC, dr., conf. univ., prorector cu activitate economică și socială, ASEM – din oficiu;  

8. Alexandru STRATAN, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM, 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.  



RAPORT de ACTIVITATE al ACADEMIEI de STUDII ECONOMICE din MOLDOVA, 2021 - 

2022 

 

16 

 

 

 

 

 

În urma organizării și definitivării rezultatelor concursului pentru ocuparea funcției de rector 

ASEM, dl Alexandru Stratan, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM a fost numit 

rector ASEM în baza ordinului Ministrului Educației și Cercetării al Republicii Moldova nr.725-

p din 26.04.2022. În acest context, la moment componența CDSI al ASEM este constituită din 8 

persoane, urmând să fie numită o persoană din partea MEC. 

Pe parcursul anului universitar 2021-2022 CDSI al ASEM a avut 8 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 2021.  

2. Despre executarea bugetului ASEM pentru anul 2021.  

3. Aprobarea taxei de cazare în căminele studențești ale ASEM pentru anul 2022.  

4. Aprobarea bugetului ASEM pentru anul 2022.  

5. Despre darea în locațiune a spațiilor ASEM. 

6. Despre anunțarea concursului pentru alegerea rectorului ASEM. 

7. Despre aprobarea cuantumului taxelor de studii în ASEM la ciclul I, Licență, ciclul II, Masterat, 

ciclul III, Doctorat și în Colegiul Național de Comerț al ASEM. 

8. Despre aprobarea rezultatelor concursului pentru alegerea rectorului ASEM. 

 

2.3. Componența Senatului (Anexa nr. 2) 

Senatul ASEM numără 46 membri, dintre care 10 sunt studenți de la toate ciclurile de studii, ceea 

ce reprezintă aproximativ 22% din totalul membrilor Senatului ASEM.  

 

2.4. Facultăți/departamente/catedre (listă structurată ierarhic) 

În ASEM studiile sunt organizate în cadrul a 6 facultăți, 15 departamente, o secție studii, 

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

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

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

Naţional de Comerţ. (Structura organizatorică (Organigrama - Schema) - ASEM). 

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. 

https://ase.md/structura-organizatorica-organigrama-schema/
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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. Roșcovan N. 

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 de Informatica Aplicată în Business a fost comasat cu departamentul Tehnologia 

Informației și Management Informațional în conformitate cu Decizia Senatului nr 5/11, P.V. nr.11 

din 29 iunie 2022.  

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. Bulgac Corina) și doi vicedirectori. 

Activitatea acestei subdiviziuni se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la 

organizarea studiilor superioare de master, ciclul II, în ASEM. 

Organizarea procesului de studii la ciclul III, doctorat este asigurat de:  

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 
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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.  

2.5. Centre/laboratoare de cercetare 

În cadrul facultății TISE activează următoarele centre și laboratoare:  

1. 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.  

2. 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”. 

2.6. 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;  
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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 Calității (SSDCMC) al ASEM. 

Misiunea SSDCMC: asigurarea pentru beneficiarii serviciilor educaționale oferite de ASEM, prin 

intermediul unui management performant al procesului didactic, a unei formări profesionale de 

calitate. Domeniile de activitate ale SSDCMC sunt:  

a. Organizarea procesului de învățământ.  

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

c. Formarea şi evidența contingentului de studenți.  

d. Asigurarea funcționării unui sistem instituțional de management al calității.  

e. Dezvoltarea competențelor 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, ICESE împreună 

cu 11 centre de cercetare, formează infrastructura de cercetare ale ASEM. Oportunitățile de  

finanțare sunt sursele bugetare, extrabugetare și granturile internaționale din cadrul proiectelor 

câștigate prin competiție națională și internațională. Activitățile ICESE sunt axate pe elaborarea și 

implementarea 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 în 

vederea implementării unor proiecte comune în cadrul apelurilor naționale și internaționale. 

ICESE stimulează participarea la programele naționale și internaționale de cercetare ale cadrelor 

științifico-didactice din ASEM și încurajează participarea studenților la cercetarea științifică.  

În anul 2022 pentru atragerea fondurilor suplimentare pentru cercetare în ASEM  au fost  realizate 

4 proiecte de cercetare și inovare finanțate de la bugetul de stat în sumă valorificată de 2022,3 mii 

lei, au fost realizate cercetări în 2 proiecte internaționale în sumă valorificată de 548,6 mii lei, 

finanțate de către Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare (ANCD). Pe parcursul anului 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.  
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Pe parcursul anului 2022, în scopul promovării vizibilității naționale și internaționale a 

potențialului științific al ASEM, în vederea integrării mai ample în Aria Europeană a Cercetării 

(ERA), ICESE în parteneriat cu Serviciul Știință a întreprins acțiuni care asigură consolidarea 

prezenței în rețeaua EURAXESS și recunoașterea în Spațiul European de Cercetare prin obținerea 

Logo-ului „HR-Excelență în cercetare” al Comisiei Europene.  

 

Biblioteca științifică. Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova 

sprijină instituția în realizarea obiectivelor privind asigurarea pregătirii superioare a economiștilor 

şi dezvoltării cercetării științifice în domeniul științelor sociale şi economice.  

Biblioteca Științifică a ASEM întreține relații de colaborare și cooperare în scopul unei raționale 

şi eficiente activități de achiziționare, organizare şi utilizare a colecțiilor de publicații şi resurse 

informaționale, a activității bibliografice şi de informare documentară, referințe științifice, de 

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

funcția de Centru Metodologic de specialitate pentru bibliotecile instituțiilor de învățământ 

superior şi profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar de profil economic.  

În anul 2021 perioadă dificilă în care instituțiile de învățământ au încercat să se adapteze și să 

reziste la provocările pandemiei globale a continuat. 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.  

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

manifestate pe plan mondial, să ofere servicii şi produse informaționale destinate utilizatorilor 

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

În anul 2021 dezvoltarea colecțiilor şi a resurselor informaționale s-a axat pe reprezentativitate şi 

pe răspunderea nevoilor de învățământ şi cercetare în domeniul economic prin achiziții, donații, 

schimb şi alte surse. Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice ASEM la moment constituie 270924 unităţi de 

depozitare (51305 itluri). Au fost procurate şi puse la dispoziția utilizatorilor peste 2968 volume 

(497 titluri). Valoarea totală a achizițiilor 340207 lei, dintre care 165161 (49%) au fost alocaţi din 

bugetul ASEM. Informarea utilizatorilor prin periodice şi seriale s-a realizat asigurându-se 38 de 

abonamente în valoare de 60824 lei la principalele publicații locale, din România și Rusia.  

În anul 2021 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 University 

Press, Eastvew, IWA Publishing Journals, OpenEdition.  

Cheltuielile pentru achiziţii de documente per utilizator constituie 42 lei (dintre care din bugetul 

ASEM – 33 lei).  

Pe parcursul anului, biblioteca şi-a completat fondurile prin donații şi proiecte cu 405 volume în 

valoare de 32838 lei. Au fost primite 70 de publicații prin intermediul schimbului internațional de 

la diverse universități de peste hotare. Totodată au fost transmise partenerilor 24 volume de 

publicații și 74 exemplare de reviste editate la ASEM.  
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Biblioteca ASEM deține în structura sa 3 săli de lectură, un centru de împrumut şi un Centru 

Multimedia. Sălile de lectură au o capacitate totală de 260 de locuri. De serviciile Bibliotecii în 

anul 2021 au beneficiat 8807 utilizatori, realizând 30314 vizite virtuale și 28268 vizite tradiționale 

şi au consultat 47996 de publicații; 110 sunt utilizatori permanenți din afara ASEM. Au fost 

întreținute relații permanente cu facultățile şi departamentele pentru alcătuirea bazei de date a 

publicațiilor corpului profesoral-didactic al ASEM. Au fost realizate lecții de „Cultura 

Informației” în toate grupe academice pentru studenții anului I și III, masteranzi şi doctoranzi.  

Biblioteca a participat activ la creșterea vizibilității și a poziției ASEM în clasamentul 

Webometrics Ranking of World Universities, organizând Campania de informare a cercetătorilor 

privind clasamentele internaționale, bibliometrie și scientometrie. A fost realizată  Campania de 

instruire privind Crearea şi gestionarea profilurilor ORCiD și Google Scholar în cadrul Săptămânii 

Internaționale a Accesului Deschis.  

Activitatea Bibliotecii Științifice a ASEM în anul 2021, marcată de aniversarea a 30 de ani de la 

fondarea Academiei de Studii Economice din Moldova, determinată de condițiile impuse de 

pandemie, s-a desfășurat utilizându-se noile oportunități de lucru în spațiul online, folosind noile 

tehnologii pentru a interacționa cu utilizatorii. În anul 2021 Biblioteca Ştiinţifică ASEM a fost 

prezentă la diverse manifestări şi a adus contribuţii la promovarea imaginii instituţiei noastre. 

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: (i) Studenți Internaționali și (ii) 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 Relații internaționale ia parte în mod activ la politica de internaționalizare a Academiei 

de Studii Economice din Moldova, pe care Universitatea o promovează şi dezvoltă în mod 

constant. Internaționalizarea reprezintă o prioritate a societății contemporane și implicit a noastră, 

tocmai de aceea  un rol important în dezvoltarea relațiilor internaționale îl reprezintă activitățile 
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întreprinse pentru cunoașterea realităților şi tendințelor din învățământul superior național, 

european şi mondial prin participarea membrilor comunităţii universitare la programe de 

dezvoltare, cercetare, inovare şi manifestări științifice internaționale. 

Ariile prioritare de activitate în domeniul internaționalizării sunt definite în felul următor: 

 Internaționalizarea acasă (de a incorpora internaționalizarea în sisteme și cultură a ASEM, 

respectiv abordările în sala de clasă, în campus sau în comunitatea academică, care ajută 

comunitatea universitară să dezvolte cunoștințele și înțelegerea internațională și 

competențe interculturale); 

 Internaționalizarea în străinătate (respective activitățile care necesită trecerea frontierelor, 

inclusive mobilitatea studenților, profesorilor și cercetătorilor, internaționalizarea 

programelor de studii); 

 Internaționalizarea cercetării (respectiv setul de acțiuni care să permită extinderea rețelelor 

de cercetare, dezvoltare, inovare (CDI) colaborative ale cercetătorilor din ASEM, să 

încurajeze formarea de consorții internaționale de cercetare sau aderarea la consorții deja 

existente și funcționale, să asigure un cadrul eficient de perfecționare a cercetătorilor din 

ASEM în acord cu noile tendințe în CDI); 

 Consolidarea prestigiului extern (respectiv setul de acțiuni care să permită creșterea 

vizibilității internaționale a ASEM și să permită universității să se poziționeze ca lider 

regional, Europa de Est și Parteneriatul Estic, în învățământul superior economic). 

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 procesul 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 a contribui 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 europeană, 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 

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).  
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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 legislația în domeniul recrutării, angajării şi 

organizării personalului la nivel de instituție de învățământ superior. Astfel, Serviciul "Resurse 

umane" gestionează posturile din ASEM prin verificarea statelor de funcții şi a situațiilor 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 

facultăților 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 călăuzește de legislația națională, reglementările 

interne şi Regulamentul serviciului. SJS îşi desfășoară 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 

subiecte: Planificare-retribuirea muncii; Economico-financiare în cadrul instituţiei; Economice ale 

studiilor în bază de contract.  

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

Moldova, funcţionând în cadrul fostului Institut de Planificare. Restructurându-şi personalul, 

serviciul s-a integrat reuşit în structura economico-financiară a ASEM.  

În cadrul serviciului "Contabilitate" activează trei birouri: financiar; decontări cu personalul 

privind retribuirea muncii şi bursei; evidenţa valorilor materiale.  

Serviciul Editorial-Poligrafic. Prioritatea SEP o constituie asigurarea serviciilor editoriale și 

poligrafice pentru lucrările științifice, științifico-metodice și didactice, cum ar fi: manuale, 

dicționare; cursuri de lecții, antologii; culegeri de articole științifice; monografii, note de curs; 

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 SMARTLab ASEM. Centrul respectiv a fost 

creat prin Decizia Senatului ASEM din 26 noiembrie 2020 sub denumirea inițială de Z_Lab 

ASEM, după care în 29 iunie 2022 prin Decizia Senatului centrul a fost redenumit în SMARTLab 

ASEM. Misiunea centrului este 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 centrului constă în stimularea activității antreprenoriale a 
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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 Inovațional 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 

inovative, implicați în creșterea competitivității antreprenoriatului în Republica Moldova în 

domeniul TIC.  

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 cheie de activitate: Promovarea imaginii ASEM; 

Monitorizarea și managementul evenimentelor organizate în ASEM; Analiza gradului de 

satisfacție al beneficiarilor și a posibilităților de îmbunătățire a serviciilor și produselor oferite; 

Promovarea serviciilor oferite de ASEM; Monitorizarea și managementul prezenței ASEM în 

spațiul online.  

PARTENERIATE – promovarea relațiilor cu partenerii din economia reală prin:  Inițierea 

acordurilor de colaborare, semnate de către Rectorul ASEM, cu întreprinderi, PNG-uri, organizații 

publice din țară și de peste hotare;  Crearea și actualizarea bazei de date a acordurilor de colaborare 

cu întreprinderi, PNG-uri, organizații publice, semnate la nivel de rectorat, facultăți, departamente;  

Coordonarea și monitorizarea activităților organizate în conformitate cu acordurile de colaborare;  

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

angajatori sau beneficiază de servicii prestate de ASEM; Monitorizarea sondajelor asupra 

întreprinderilor, ONG-urilor, organizațiilor publice, inițiate de către alte subdiviziuni ale ASEM.  
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CARIERĂ axată pe activitatea de: Organizarea ghidării în conformitate cu Regulamentul de 

organizare a consilierii profesionale în cadrul ASEM; 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 dispune 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.  

În cadrul ASEM sunt organizate și funcționează următoarele centre / laboratoare științifice și de 

instruire: 

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

NET). Are ca obiectiv crearea unui centru, orientat pe cercetări 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 specialiști din străinătate; să ofere 

masteranzilor, doctoranzilor, post-doctoranzilor şi tinerilor cercetători condiții excelente în 

ceea ce privește pregătirea şi dezvoltarea cercetărilor cu aspect interdisciplinar; atragerea în 

domeniul cercetării a tinerilor absolvenți; stimularea reîntoarcerii în țară a cercetătorilor care 

îşi desfășoară în prezent activitatea în străinătate; oferirea premiselor participării colectivelor 

de cercetare din Centrul de performanță 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 științelor comportamentale, al 

produselor şi proceselor inovative. Activitatea centrului se concentrează în dezvoltarea de 

metode, tehnici, analize, dispozitive şi sisteme cu aplicabilitate în știința calculatoarelor, 

inteligența artificială, științele comportamentale, design şi altele.  
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Proiectul a cuprins trei componente majore: (i) crearea centrului de performanță şi a 

laboratoarelor din cadrul acestuia; (ii) achiziționarea echipamente, active corporale şi 

necorporale pentru Cercetare-Dezvoltare-Inovare; (iii) Promovarea pe scară largă, pe plan 

național şi internațional a capacității 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. 

 Centrul de Studii Financiar-Monetare (director Angela Secrieru, prof. univ., dr. hab., 

Departamentul ”Investiții și Activitate bancară”) ; 

 Centrul de Consultanță și Analiză Financiară și Bugetară (director Andrei Petroia, conf. 

univ., dr., Departamentul ”Finanțe și asigurări”); 

 Centrul de Cercetări și Educație Financiară Avansată (director Angela Belobrov, conf. 

univ., dr., Departamentul ”Investiții și Activitate bancară”); 

 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 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”. 

 Centrul de instruire în domeniul IT ASEM-Endava, În cadrul acestui centru sunt 

organizate training-uri de catre mentorii Endava, la care studentii sunt familiarizați cu 

tehnologiile utilizate în acestă companie. Studenților care trec testarea finală le sunt propuse 

locuri de muncă în compania Endava. În afara de acesta sala respectivă, care este dotată cu 

laptopuri, tablă interactivă, proiector este utilizată in procesul didactic al facultății. 

 Centrul de studii în domeniul raportării financiar-manageriale și auditului (director Lilia 

Grigoroi, conf. univ., dr., Departamentul ”Contabilitate, Audit și Analiză economică”). 
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3. PROGRAME REALIZATE (CANTITATIV ȘI CALITATIV) ȘI FORME 

DE ORGANIZARE 

3.1. Ciclul I, studii superioare de licență (Anexa nr.3) 

În anul de studii 2021-2022 ASEM a asigurat pregătirea studenților la ciclul I, licență, conform 

Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităților în învățământul superior, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.482 din 28 iunie 2017, la programele 

de studii menționate în Anexa 3. Din programele de studii superioare de licență cu acreditare 

valabilă nu au fost solicitări suficiente pentru formarea unei grupe academice la programele de 

studii de licență: Econometrie și Statistică economică; Asistență socială; Securitate informațională; 

și Achiziții. Aceiași situație s-a înregistrat în sesiunea de Admitere 2022. 

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. Pe parcursul anului 2021-2022 ASEM a înaintat către ANACEC intenția de acreditare a 

programelor de licență: Informatică aplicată, Drept și Tehnologia și managementul alimentației 

publice. Astfel, ANACEC a informat ASEM că procedura de evaluare externă la programele din 

domeniul Drept va fi inițiată în septembrie 2022.  

Cu referire la programele de licență Securitate informațională și Asistență socială nu a fost inițiată 

procedura de evaluare externă, dat fiind faptul, că ultimii ani nu s-a format grupe la aceste 

programe.  

 

3.2. Ciclul II, studii superioare de master (Anexa nr.4) 

În cadrul Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business în anul universitar 2021-2022 a 

fost asigurată organizarea studiilor la 23 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 2021-2022, cu 

statutul acestora și numărul de studenți este prezentată în Anexa 4.  

În anul universitar 2021-2022 ANACEC a inițiat procedura de evaluare externă a programelor de 

master Gestiunea și Dezvoltarea Turismului, Managementul Administrației Publice, Management 

Informațional și Securitatea Sistemelor Informatice, care s-a finalizat cu acreditarea programelor 

respective pe perioada de 5 ani. Alte programe de master: Administrare financiar – bancară și 

Comerț Extern și Activitate Vamală au fost înaintate spre evaluare externă și suntem în așteptarea 

inițierii procesului din partea ANACEC.  

Programul de studii Managementul și dezvoltarea resurselor umane nu a fost înaintat spre 

acreditare, dat fiind faptul că în ultimii ani nu s-a format grupă. 

3.3. Ciclul III, studii superioare de doctorat (Anexa nr.5) 

Studenții de la ciclul 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 
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Administrative (ȘDDȘPA) a Consorțiului Național al Instituțiilor de Învățământ Academia de 

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

,,Constantin Stere”. Informația generalizatoare este prezentată în Anexa 5.  

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

Evghenia, iar în cadrul acesteia sunt organizate studii la 2 domenii științifice (vezi tabelul 3.3.1). 

 

 

Tabelul 3.3.1. Programe de studii la ciclul III, doctorat,  

organizate în cadrul Școlii Doctorale ASEM 

Domeniul 

științific 

Profilul 

științific 

Specialitatea științifică Codul Nr.ECTS 

Ştiinţe 

ale 

naturii 

Informatică 

aplicată 

Sisteme informatice 122.02. 180 

Geografie 

umană 

Geografie economică şi socială 154.01 180 

Ştiinţe sociale 

şi economice 

Economie, 

business, 

administrare 

Teorie economică şi politici 521.01 180 

economice   

Economie mondială; relaţii 521.02 180 

economice internaţionale   

Economie şi management în 521.03 180 

domeniul de activitate   

Marketing; logistică 521.04 180 

Finanţe, 

contabilitate, 

analiză 

economică 

Finanţe 522.01 180 

Contabilitate; audit; analiză 522.02 180 

economică   

   

Cibernetică, 

statistică şi 

informatică 

economică 

Cibernetică și informatică 523.01 180 

economică   

Statistică economică 523.02 180 
   

În cadrul ȘD ASEM 64 de cadre științifico – didactice sunt abilitate cu dreptul de a conduce teze 

de doctorat, din total conducători de doctorat 58 sunt cei care au în ghidare doctoranzi. Total 

conducători de doctorat abilitați cu drept de conducere – 47, din care în 2022 expiră termenul la 

6 persoane lista nominală, specialitatea și termenul de abilitare este prezentat în tabelul 3.2. 
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Tabelul 3.3.2. Lista conducătorilor de doctorat 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 - 

2. D Benea-Popuşoi Elina 521.01 13.02.2020 4 

3. D Tomșa Aurelia 521.01 14.11.2019 1 

4. D Filip Nolea 521.01 23.03.2024 - 

5. D Cimpoieș Liliana 521.01 nelimitat - 

521.02.Economie mondială; REI 

1. DH Stratan Alexandru 521.02 nelimitat  

2 DH Lobanov Natalia 521.02 23.03.2024 5 

3. DH Chistruga Boris 521.02 13.02.2020 2 

4. DH Șișcan Zorina 521.02 nelimitat 3 

5. D Crudu Rodica 521.02 09.07.2025 3 

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate 

1. DH Stratan Alexandru 521.03 nelimitat 1 

2. DH Cotelnic Ala 521.03 23.03.2024 3 

3. DH Covaș Lilia 521.03 nelimitat 1 

4. DH Bîrcă Alic 521.03 01.12.2024 5 

5. DH Platon Nicolae 521.03 23.03.2023 5 

6. DH Turcov Elena 521.03 01.12.2024 - 

7. DH Solcan Angela 521.03 25.01.2025 4 

8. DH Călugăreanu Irina 521.03 nelimitat - 

9. D Ţurcanu Gheorghe 521.03 23.03.2024 4 

10. D Mihaila Svetlana 521.03 15.11.2022 - 

11. D Vaculovschi Dorin 521.03 06.10.2022 2 

12. D Portarescu Serghei 521.03 17.12.2015 1 

13. D Cimpoieș Liliana 521.03 nelimitat 1 

14. D Timuș Angela 521.03 nelimitat 1 

15. DH Perciun Angela 521.03 23.11.2023 1 

16. D Șargu Lilia 521.03 nelimitat 1 

17. D Suslenco Alina 521.03 nelimitat 2 

18. D Tcaci Carolina 521.03 15.11.2022 1 

521.04.Marketing; logistică 

1. DH Belostecinic Grigore 521.04 23.03.2024 3  

2. D Savciuc Oxana 521.04 05.07.2022 4 

522.01.Finanţe 

1. DH Stratan Alexandru 522.01 nelimitat - 

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/
http://www.cnaa.md/person/5766/
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/12179/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
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/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/scientific-advisers/08.00.10/
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 DH Cobzari Ludmila 522.01 23.03.2023 5 

2. DH Hîncu Rodica 522.01 23.03.2023 2 

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. DH Perciun Rodica 522.01 23.11.2023 1 

7. D Botnari Nadejda 522.01 31.05.2023 - 

8. D Cociug Victoria 522.01 23.03.2024 1 

9. D Timuș Angela 522.01 nelimitat 1 

10. D Buşmachiu Eugenia 522.01 23.03.2024 1 

11. D Erhan Lica 522.01 nelimitat 1 

12. D Belobrov Angela 522.01 23.03.2023 3 

13. D Ciobu Stela 522.01 11.05.2024 1 

14. D Petroia Andrei 522.01 nelimitat 1 

15. D Suhovici Ana 522.01 13.02.2020 1 

522.02.Contabilitate; audit; analiză economică 

1. DH Nederiţă Alexandru 522.02 23.03.2024 3 

2. DH Bîrcă Aliona 522.02 nelimitat 3 

3. D Grigoroi Lilia 522.02 nelimitat 2+ cot. 

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 3 + cot. 

10. D Badicu Galina 522.02 23.03.2024 3 

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 2 

523.02.Statistică economică 

1. D Pârţachi Ion 523.02 23.03.2024 2 

2. 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 1 

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 1 

ASEM asigură pregătirea a 7 doctoranzi în cotutelă cu Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Suceava, 

România la Specialitatea științifică 522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică. (Tabelul 3.3) 

  

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/
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 3.3.3. Numărul doctoranzilor în cotutelă 

 

Pe parcursul anului universitar 2021-2022 în cadrul Școlii Doctorale ASEM au fost susținute și 

aprobate de Consiliul de Conducere al ANACEC 4 teze de doctor în științe și 2 teze de doctor 

habilitat, altele 2 teze de doctor au trecut procedura de susținere în cadrul ASEM.  

 

Tabelul 3 . 3 . 4. T e z e  susținute și aprobate de ANACEC 
Nr 

d/o 
Numele, prenumele 

doctorandului 
Specialitatea științifică/tema Conducătorul 

științific 

1. Prohnițchi Valeriu 521.01 
Impactul politicilor macroeconomice în baza 

Modelului de Echilibru General Aplicat (cazul 

Republicii Moldova (foarte bine) 

Tomșa 

Aurelia, 

Dr., 

conf.univ, 

2. Pîrlog Angela 521.03 
Dimensiuni interculturale în managementul 

întreprinderilor din Republica Moldova (foarte 

bine) 

Covaș Lilia, 

Dr.hab., 

conf.univ. 

3. Bejan Anastasia 522.01 
Perfecționarea cadrului de supraveghere în scopul 

menținerii stabilității sistemului bancar din 

Republica Moldova 

Cobzari Ludmila, 

Dr.hab., 

prof.univ. 

4. Lopotenco Vadim 522.01 
Vulnerabilitatea sistemului bancar din Republica 

Moldova față de riscul sistemic 

Cociug Victoria, 

Dr., conf.univ. 

5. Lopotenco Viorica - 

DH 
522.01 
Reconfigurarea sistemului financiar al Republicii 

Moldova în contextul noii arhitecturi a sistemului 

monetar financiar internațional 

Secrieru Angela, 

Dr.hab., 

prof.univ. 

6. Călugăreanu Irina - 

DH 
521.03 

Evaluarea managementului riscurilor proiectelor 

de infrastructură în cadrul parteneriatului public-

privat din Republica Moldova 

Paladi Ion, 

Dr.hab., 

prof.univ. 

În cadrul ȘDDȘPA sunt autorizate 23 programe de doctorat: 

 551.01. Teoria generală a dreptului, 

 552.01. Drept constituţional, 

Anul de studii Numărul de 

doctoranzi 

Conducători din ASEM 

I 0 - 

II 2 Grigoroi L., Mihaila S. 

III 2  GrigoroiL., Mihaila S 

An supl. 1 3 Mihaila S., Graur A. 
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 552.02. Drept administrativ, 

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

 552.04. Drept funciar şi al mediului, 

 552.05. Drept informaţional, 

 552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii, 

 552.07. Drept contravenţional, 

 552.08. Drept internațional și european public, 

 553.01. Drept civil, 

 553.02. Dreptul afacerilor, 

 553.03. Drept procesual civil, 

 553.04. Dreptul familiei, 

 553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale, 

 553.06. Drept internațional şi european privat, 

 554.01. Drept penal şi execuțional penal, 

 554.02. Criminologie, 

 554.03. Drept procesual penal, 

 554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative, 

 561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituții şi procese politice, 

 562.01. Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației. 

 563.01. Teoria, metodologia administraţiei publice, 

 563.02. Organizarea şi dirijarea în instituțiile administrației publice; servicii publice. 

Din numărul respectiv de programe, la momentul raportării sunt înmatriculați 59 doctoranzi la 17 

programe științifice, după cum urmează: 

5. Ştiinţe sociale şi economice 

55. Ştiinţe juridice 
Nr. doctoranzi 

551. Teoria generală a dreptului 

 551.01. Teoria generală a dreptului 5 

552. Drept public 

 552.01. Drept constituţional 6 

 552.02. Drept administrativ 2 

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

 552.06. Dreptul științei, educației și culturii 1 

 552.07. Drept contravenţional 1 

 552.08. Drept internaţional şi european public 1 

553. Drept privat 

 553.01. Drept civil 6 

 553.02. Dreptul afacerilor 1 

 553.03. Drept procesual civil 5 

 553.04. Dreptul familiei 1 

 553.06. Drept internaţional şi european privat 3 

554. Drept penal 

 554.01. Drept penal şi execuţional penal 11 

 554.03. Drept procesual penal 2 
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 554.04. Criminalistică, expertiză judiciară,  

investigaţii operative 
3 

56. Ştiinţe politice 

561. Politologie 

 561.01. Teoria, metodologia 

politologiei; instituţii şi procese 

politice 

6 

562. Relaţii internaţionale 

 562.01. Teoria şi metodologia 

relaţiilor internaţionale şi a 

diplomaţiei 

1 

Total 16 programe științifice 59 

În cadrul ȘDDȘPA 46 de cadre științifico – didactice sunt abilitate cu dreptul de a conduce teze 

de doctorat. Specialitatea și profilul de abilitare este prezentat în tabelul 3.5. 

Tabelul 3.3.5. Lista conducătorilor de doctorat pe specialități științifice 

N/O 
Nume, 

Prenume 

Titlul / 

Gradul 

Științific 

Profilul / specialitatea 

Abilitat prin 

Decizia 

CNAA/ANACEC 

din: 

Cetăț

enia 

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 

Româ

nia 

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 

Româ

nia 

6.  
Plotnic 

Olesea 

dr.hab.,con

f.univ. 
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. 

552.03. Drept financiar (bancar, 

fiscal, vamal) 
 RM 

9.  
Avornic 

Gheorghe 

dr. hab., 

prof. univ. 

552.01. Drept constitutional 

552.04. Drept funciar și al mediului 

552.05. Drept international 

CNAA din 

23.03.2017, 

nr. 2614 

RM 
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552.06. Dreptul științei, educației și 

culturii 

10.  Balan Oleg 
dr. hab, 

conf.univ. 

552.08. Drept internaţional şi 

european public 

CNAA din 

24.02.2015, 

nr. 2101 

RM 

11.  
Belecciu 

Liliana 

dr., conf. 

univ. 
552.02. Drept administrativ       RM 

12.  
Belecciu 

Ștefan 

dr., conf. 

univ. 

552.01. Drept constitutional 

552.02. Drept administrativ 

552.07. Drept contravenţional 

ANACEC, nr. 2943 

p 
RM 

13.  
Bodișteanu 

Eduard 

dr. hab., 

conf. univ. 
552.02. Drept administrativ 

ANACEC din 

19.04.2019, 

nr.3187 

RM 

14.  
Cârnaț 

Teodor 

dr.hab.,prof

.univ. 

552.01. Drept constitutional  

552.02. Drept administrativ  

552.03. Drept financiar (bancar, 

fiscal' vamal) 

ANACEC din 

23.03.2018,  

nr. 2980 p 

RM 

15.  
Mihalache 

Iurie 

dr.hab., 

conf.univ. 

552.03. Drept financiar (bancar, 

fiscal' vamal) 

CNAA din 

21.04.2016, 

nr. 2395 

RM 

16.  
Poalelungi 

Mihai 

dr., 

conf.univ. 

552.08. Drept internaţional şi 

european public 

CNAA din 

05.07.2016, 

nr. 2451 

RM 

17.  

Sîrcu-

Scobioală 

Diana 

dr. hab., 

conf. univ. 

552.08. Drept internaţional și 

european public 

CNAA din 

25.02.2016,  

nr. 2363 

RM 

18.  
Smochină 

Andrei 

dr. hab., 

prof. univ. 

 551.01.Teoria generală a dreptului, 

552.01 Drept constitutional, 

552.02 Drept administrativ, 

552.03 Drept financiar (bancar, 

fiscal' vamal) 

552.06 Dreptul științei, educației și 

culturii 

ANACEC din 

23.03.2018 nr. 2941 

p 

RM 

19.  
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 

20.  Băieșu Aurel 
dr. hab., 

prof. univ. 

553.06. Drept internaţional şi 

european privat 

ANACEC din 

23.03.2018, nr. 

2983p, 3060p 

RM 

21.  
Bâcu 

Adelina 

dr.conf.uni

v. 
553.03. Drept procesual civil 

CNAA din 

31.05.2017, nr.2647 
RM 

22.  
Boișteanu 

Eduard 

dr. hab., 

conf. univ. 

553.05. Dreptul muncii și protecției 

sociale 

ANACEC,  

nr.3188 p 
RM 

23.  
Dandara 

Liliana 

dr.,conf.uni

v. 
553.01. Drept civil 

CNAA din 

09.04.2015,  

nr. 2129 

RM 

24.  
Donos 

Evlampie 

dr., 

conf.univ 
12.00.03 - Drept privat 

CNAA din 

14.06.2013, 

nr.AT1/5-1 

RM 

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/12.00.03/
http://www.cnaa.acad.md/scientific-advisers/12.00.03/
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25.  
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 

26.  
Plotnic 

Olesea 

dr.hab.,con

f.univ. 

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 

27.  
Prisac 

Alexandru  

dr., conf. 

univ. 
553.03. Drept procesual civil 

ANACEC din 

15.03.2019, 

Nr. CD52 

RM 

28.  
Romandaș 

Nicolae 

dr., 

prof.univ. 

553.05. Dreptul muncii și protecției 

sociale 

CNAA din 

31.05.2017, 

nr. 2707 

RM 

29.  Sosna Boris 
dr., prof. 

univ. 

553.01. Drept civil 

553.05. Dreptul muncii și protecției 

sociale 

ANACEC din 

10.06.2021, 

Nr. CD0183 

RM 

30.  

Voicu 

Alexandru-

Virgiliu 

dr.hab., 

conf.univ. 

553.01. Drept civil 

553.04. Dreptul familiei 

553.06. Drept internaţional şi 

european privat 

CNAA din 

31.05.2017, 

nr. 2646 

Româ

nia 

31.  
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 

32.  

Berliba

 Vior

el 

dr. hab., 

conf. univ. 

554.01. Drept penal şi execuţional 

penal 

554.02. Criminologie 

CNAA din 

13.02.2014, 

 nr. 1952 

RM 

33.  
Chirița 

Valentin 

dr., conf. 

univ. 

554.01. Drept penal şi execuţional 

penal 

554.02. Criminologie 

ANACEC, nr. 2207 RM 

34.  
Cușnir 

Valeriu 

dr. hab., 

conf. univ. 

554.01. Drept penal şi execuţional 

penal 

554.02. Criminologie 

554.03. Drept procesual penal 

554.04. Criminalistică, 

expeftiză judiciară, investigații 

operative 

ANACEC din 

23.03.2018, 

nr. 2952p 

RM 

35.  Ifrim Ion 
dr., prof. 

univ. 
554.03. Drept procesual penal 

OMEN 

3787/01.04.2019 

OMEN 

3788/01.04.2019 

OMEN 

3795/01.04.2019 

Româ

nia 

36.  
Golubenco 

Gheorghe 

dr.hab.,prof

.univ. 

554.04. Criminalistică, 

expeftiză judiciară, investigații 

operative 

ANACEC din 

23.03.2018, 

nr. 2985 

RM 

http://www.cnaa.acad.md/scientific-advisers/12.00.03/
http://www.cnaa.acad.md/scientific-advisers/12.00.03/
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37.  Grecu Raisa 
dr.hab.,prof

.univ. 

554.01. Drept penal şi drept 

execuţional penal  

554.02. Criminologie 

CNAA din 

25.02.2016, 

nr. 2355 

RM 

38.  
Mariț 

Alexandru 

dr., 

conf.univ. 

554.01. Drept penal şi execuţional 

penal 

554.02. Criminologie 

CNAA din 

24.02.2015,  

nr. 2102 

RM 

39.  
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 

40.  
Sult 

Gheorghe 

dr., 

conf.univ. 

554.01. Drept penal şi execuţional 

penal 

ANACEC din 

26.03.2018, 

nr. CD2822 

RM 

561. POLITOLOGIE 

41.  
Bordeianu 

Cătălin 

dr., 

prof.univ. 

561.01. Teoria, metodologia 

politologiei; instituții și procese 

politice 

CNAA din 

07.07.2015,  

nr. 2209 

Româ

nia 

42.  
Moraru 

Victor  

dr. hab, 

conf. univ. 

561.01. Teoria, metodologia 

politologiei; instituții și procese 

politice 

ANACEC din 

23.03.2018, 

nr. CD2955 

RM 

43.  
Rusnac 

Gheorghe 

academicia

n, prof. 

univ. 

561.01. Teoria, metodologia 

politologiei; instituții și procese 

politice 

 RM 

44.  
Varzari 

Pantelemon 

dr. hab., 

conf. univ. 

561.01. Teoria, metodologia 

politologiei; instituții și procese 

politice 

 RM 

562. RELAŢII INTERNAŢIONALE 

45.  
Bordeianu 

Cătălin 

dr., 

prof.univ. 

562.01. Teoria şi metodologia 

Relaţiilor Internaţionale şi a 

Diplomaţiei 

CNAA din 

07.07.2015,  

nr. 2209 

Româ

nia 

46.  
Solomon 

Constantin 

dr. hab., 

conf.univ. 

562.01. Teoria şi metodologia 

Relaţiilor Internaţionale şi a 

Diplomaţiei 

CNAA din 

31.05.2017 nr. 2719p 
RM 

În cadrul Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative își fac studiile 59 de 

doctoranzi: 

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

● 22 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; 

● 14 doctoranzi înmatriculați în anul de studii 2021-2022; 

2 doctoranzi transferat (de la ȘD USM) în anul de studii 2021-2022. 

Pe parcursul anului universitar 2021-2022 în cadrul Școlii DDȘPA au fost susținute 9 teze de 

doctor și la 4 li s-a eliberat Diploma de doctor, altele 3 teze de doctor au trecut procedura de 

susținere.  
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Tabelul 3 . 3 . 6. T e z e  susținute și aprobate de ANACEC 

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 

I s-a eliberat 

diplomă de doctor, 

7.06.2021 

3.  Macovei Vera 
554.01. Drept penal şi execuţional 

penal 
F 2015-2018 

I s-a eliberat 

diplomă de doctor, 

7.06.2021 

4.  Jenunchi Elena 
554.01. Drept penal şi execuţional 

penal 
F 2015-2018 

I s-a eliberat 

diplomă de doctor, 

02.12.2021 

5.  
Cristea (Bîtcă) 

Gabriela 

552.08 Drept internaţional şi 

european public 
F 2017-2020 

I s-a eliberat 

diplomă de doctor, 

27.10.2021 

6.  
Talmaci 

Francisco 

554.04. Criminalistică, expertiză 

judiciară, investigaţii operative 
F 2015-2019 

 

7.  Darii Victoria 552.01. Drept constituţional FR 2015-2018 
 

8.  
Cuza Bogdan-

Gheorghe-Ilie 
551.01. Teoria generală a dreptului F 2016-2019 

 

9.  
Kurtskalia 

Alexander 

552.08. Drept internațional și 

european public 
FR 2016-2020 

 

 

3.4. Studii de postdoctorat (Anexa nr.6) 

În cadrul Școlii Doctorale ASEM își fac studiile 4 postdoctoranzi. În anul universitar 2021-2022 au 

obținut titlul de doctor habilitat următoarele pretendente: Lopotenco V. și Călugăreanu I.  

În cadrul Școlii DDȘPA își face studiile 1 postdoctorand: Popovici Corneliu la domeniul 561.01. 

Teoria, metodologia politologiei; Instituții și procese politice.  

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

6.  

3.5. Formare profesională continuă (Anexa nr.7) 

Școala de Formare Continuă al ASEM are drept obiectiv general, transferul de cunoștințe prin 

programele de formare și dezvoltare profesională continuă, cu scopul dezvoltării abilităților 

profesionale. Un aport major și suport logistic și tehnic este acordat de către proiectul ERASMUS+ 

„Implementarea modelului de învățare continuă a universităților europene în Moldova”, ce este 

în derulare și la care ASEM este coordonator. Parteneri la acest proiect sunt 7 universități locale 

și 8 parteneri internaționali.  

Experiența partenerilor străini a facilitat crearea 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.  
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Fiecare din aceste centre dispune de direcțiile de dezvoltare şi de programele de activitate în cadrul 

cărora au fost organizate seminare şi cursuri pentru: 

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

- reprezentanții instituțiilor statale; 

- reprezentanții business-ului mic şi mijlociu pentru perfecționare. 

În anul de studii 2021 -2022, prin intermediul centrelor Academiei de Studii Economice din 

Moldova, au fost organizate cursuri și programe, într-un număr redus, dat fiind faptul impus de 

condițiile de a realiza studii la distanță și online.  

Anul 2021-2022 a fost unul dificil pentru centrele de formare continua din ASEM, dat fiind faptul 

ca s-a menținut instruirea online in cea mai mare parte a anului de studii.  

 

Tabelul 3.5.1. Programe de formare continua în cadrul ASEM în perioada 2021-2022 
Nr. Denumire Centru Denumire Program nr ore 

progra

m 

forma de 

certificare 

nr 

persoane 

instruite 

1 Centru de consultanță și 

dezvoltare profes. în 

comerț și alimentație 

publică 

Prelucrarea preparatelor 

culinare în conformitate cu 

meniurile model unice din 

grădiniţe 

10 Certificat de 

participare 

80 

 

2 MACIP Contabilitate pentru 

incepatori 

100 CRP 

76-A din 

27.07.2021 

80-A din 

10.08.2021 

132-A din 

03.12.2021 

142-A din 

21.12.2021 

44-A din 15. 

04.2022 

CRP  

07-A din 

20.01.2022 

60 

Contabilitate  1C 32 7 

Dezvoltarea abilităților de 

manager și medierea 

conflictelor interne  

32 ore  

WORD EXCEL, Power 

Point 

50 0 

EXCEL nivel 

Bazic/intermediar 

20 0 

EXCEL nivel Avansat 40 0 

Cursuri pe platforma 

MOODLE 

120 67 

 

3  Scoala de Turism TSH Administrarea afacerilor în 

Turism 

60 Certificat de 

Turism, seria 

C.P. 

22 

Managementul serviciilor 

Turistice 

60 1 

Ghid de Turism 84 36 

Administrarea Afacerilor în 

Industria Ospitalității 

 

60 7 

Prelungire – M.S.T 62 0 

Prelungire – G.T 62 0 

 

4 Centru de  Dez Econ si 

Afaceri Pub CDEAP 

Business Excel 48 Certificat 

elaborat de 

30 

Managementul rețelelor 32 5 
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MS Acces 24 către proiectul 

GIZ 

(Deutsche 

Gesellschaft) 

15 

My SQL 26  5 

 

5 Centru de instruire 

lingvistica 

L.Engleză, 

nivel  "Introductive" 

20  

 

 

 

Certificat 

ASEM 

semnat de 

Rector 

0 

L.Engleză, nivel "Lower 

Intermediate" 

100 0 

L.rom  60 0 

L.Germană, nivel 

"Introductiv 

20 0 

L.rusa 40 0 

L.franceza, pregatire BAC 20 0 

L.Italiană, nivel " Introductiv 20 0 

 

6 Scoala de Formare 

Continua ASEM 

Dezvoltarea competentelor 

TIC – utilizarea programei 

EXCEL 

16 Certificat 

ASEM 

semnat de 

rector 

 

19 

Formare continua pentru 

cadrele didactica care predau 

discipline economice 

150 Certificat 

CTICE 

13 

Formare continua pentru 

cadrele didactica care predau 

discipline economice 

75 Certificat 

CTICE 

7 

Audit intern conform 

ISO:9001:2015 in instituțiile 

învățământ superior. 

12 Certificat 

CRP cu 

numar intern 

ASEM, 

semnat de 

rector in baza 

ordinului 

70 

Aplicarea tehnologiilor 

informaționale de 

comunicare in instruire 

sistemul TEAMS 

10  

90 

Modulul Psihopedagogic 250 Certificate 

CTICE 

45 

Submodule din Modulul 

Psihopedagogic 

30 Certificate 

CRP cu 

numar intern 

115 

Anticoruptie si buna 

guvernare 

90 Certificat 

Expert Grup 

si ASEM 

32 

 TOTAL    751 

 

În comparație cu anul precedent a crescut numărul persoanelor instruite, aprox. cu 40%. 

Pe parcursul anului  de studii 2021 - 2022 de către SFC ASEM au fost elaborate 2 programe de 

formare continuă, aprobate de SENAT,  dar a fost schimbată procedura de coordonare cu 
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Ministerul. La moment, este elaborat Raportul de autoevaluare în vederea acreditării programului 

Anticorupție și Buna guvernare, elaborat si implementat în colaborare cu Expert Grup.  

 

3.6. Programe comune de studii superioare (Anexa nr.8) 

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

diferite țări, a deschis programe comune de licență și de masterat cu diplome duble.  

1. Programul comun de studii “Contabilitate” cu diplomă dublă organizat conform Acordului 

Interinstituțional de Program comun de studii dintre ASEM și Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, România, începând cu anul admiterii 2018. Conform acordul este 

preconizat admiterea la acest program până la 30 studenți anual.  

Selectarea candidaților se face din numărul studenților înmatriculați la ASEM în anul I la 

ciclul I Licență la Programul de studii 0411.1. Contabilitate învățământ cu frecvență, în 

ordinea descrescătoare a mediilor de la înmatriculare.  

Studiile de bază se fac în ASEM, cu mobilități scurte în Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, România. Cazarea si hrana pentru perioada mobilității se suportă de către 

studenți, iar cazarea de către universitatea parteneră.  

 Marea parte a disciplinelor de la programul comun de studii se recunosc și se echivalează, 

2-3 discipline anual se studiază suplimentar în paralel cu programul de bază din ASEM, iar 

studiile se soldează cu obținerea a doua diplome: ASEM specialitatea „Contabilitate” și 

USV specialitatea „Contabilitate și informatica de gestiune”. Taxe suplimentare de studii 

nu se percep. La finalizarea studiilor absolvenții beneficiază de două diplome: ASEM 

specialitatea „Contabilitate” și USV specialitatea „Contabilitate și informatica de 

gestiune”. 

2. În conformitate cu Acordul de colaborare nr. 491/01.07.2019 încheiat între ASE București, 

România și Academia de Studii Economice a Moldovei, studenții facultății Relații 

Economice Internaționale pot realiza studii la program comun, cu oferirea diplomei duble: 

ASEM programul de studii „Economie Mondială și REI” și ASE București „Economie și 

Afaceri Internaționale”. În anul universitar 2021-2022, 12 studenţi de la facultatea Relații 

Economice Internaționale, programul de studii Economie Mondială și REI au participat la 

studii la ASE București, România.  

3. În conformitate cu Acordul de colaborare nr. UAIC 10406/06.07.2020 încheiat între 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România și Academia de Studii Economice 

a Moldovei, studenții facultății Finanțe pot realiza studii la program comun, cu oferirea 

diplomei duble. În anul universitar 2021-2022, 7 studenţi de la facultatea Finante, 

programul de studii Finanţe şi Bănci participă la studii la Universitatea ”Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași, România. 

4. În conformitate cu Acordul de Colaborare nr UAIC 10406/06.07.2020 încheiat între 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România și Academia de Studii Economice 

a Moldovei, studenții programului de licență Drept pot realiza studii la program comun, cu 

oferirea diplomei duble. În anul universitar 2021-2022, 10 studenţi de la facultatea 

Economie Generală și Drept, programul de studii Drept participă la studii la Universitatea 

”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România. 

5. În conformitate cu Acordul de Colaborare nr USV 13950/31.07.2020 încheiat între 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România și Academia de Studii Economice 

a Moldovei, studenții programului de licență Economie Generală pot realiza studii la 

https://contabilitate.ase.md/ciclul-i-licenta/
https://contabilitate.ase.md/ciclul-i-licenta/
https://usv.ro/
https://usv.ro/
https://contabilitate.ase.md/
https://feaa.usv.ro/programe-licenta/contabilitate-si-informatica-de-gestiune/
https://contabilitate.ase.md/
https://feaa.usv.ro/programe-licenta/contabilitate-si-informatica-de-gestiune/
https://feaa.usv.ro/programe-licenta/contabilitate-si-informatica-de-gestiune/
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program comun, cu oferirea diplomei duble. În anul universitar 2021-2022, 12 studenţi de 

la facultatea Economie Generală și Drept, programul de studii Economie generală participă 

la studii la Programul comun de studii dintre ASEM și Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, România. 

6. În conformitate cu Acordul de Colaborare nr UAIC 10406/06.07.2020 încheiat între 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România și Academia de Studii Economice 

a Moldovei, studenții programului de licență Asistență socială pot realiza studii la program 

comun, cu oferirea diplomei duble. În anul universitar 2021-2022 grupă academică nu s-a 

format. 

7. În conformitate cu Acordul Interinstituțional de Program comun de studii dintre ASEM și 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România, începând cu anul 2021 a fost lansat 

în admitere programul de studii cu diploma dublă, cu următoarele denumiri: Economia 

Comerțului, Turismului și Serviciilor la USV şi Servicii Hoteliere, Turism și Agrement la 

ASEM.  

8. 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 (MBA). Spre regret, în 

anul de studii 2021-2022 nu au fost doritori să aplice la studii cu diplomă comună la 

programele menționate.  

9. 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.  

Astfel, pentru anul universitar 2021-2022 ASEM a realizat instruire în cadrul programelor de studii 

universitare comune cu alte universități, după cum sunt prezentate în Anexa 8. 

3.7. Alte tipuri de programe. 

În perioada raportată, grație implementării proiectului ERASMUS+ COMPASS în ASEM au fost 

inițiate 2 programe de studii de licență cu forma de învățământ DUAL: Business și Administrare 

și Informatică aplicată, care au fost anunțate în sesiunea de Admitere – 2022. În vederea realizării 

cu succes a instruirii la aceste programe au fost încheiate un șir de acorduri de colaborare cu 

principalii angajatori din domeniile respective. 

 

4.SISTEMUL DE MANAGEMENT INTERN  

DE ASIGURARE A CALITĂŢII 

4.1. Structuri responsabile 

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 

https://ase.md/files/legal/interne/1.4_declaratia_pca_r02.pdf
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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. 

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

Consiliul de asigurare a calității (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 facultăți și școala masterală/ școală doctorală se organizează Comisia de asigurare a 

calității (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 calității (CQD). Responsabil 

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

nivelul departamentului. Comitetul de asigurare a calității 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. 
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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 instituțional 

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. 

În anul 2022, în contextul implementării proiectului ERASMUS+ QFORTE a fost elaborată și 

aprobată prin decizia Senatului ASEM din 29.06.2022, P.V.nr.11, Strategia privind asigurarea 

calității în cadrul ASEM pentru perioada 2022 – 2026. 

 

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 
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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; 

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 2021-2022, în condiții de 

pandemie: chestionare anonimă 

în varianta online. La chestionare 

au participat la ciclul I, licență 

767 de studenți, după cum rezultă 

și din grafic: 

 

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

 
Cei mai activi s-au dovedit a fi studenții anului I și II : 
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La chestionare s-a luat în calcul și prezența la ore: 

  
 

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

universitare, oscilează între calificativul: foarte bună și bună: 

 TISE FIN EMREI CON EGD BAA ASEM 

Competența didactică generală a 

cadrelor didactice universitare la 

prelegeri, în viziunea mea, merită a 

fi evaluată prin calificativul: 

0.76 0.93 0.96 1.04 1.05 0.82 0.90 

Apreciez competența didactică 

generală a cadrelor didactice 
0.75 0.87 0.92 1.02 1.12 0.76 0.87 
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universitare de la seminare/ lecții 

de laborator prin calificativul: 

 

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

studenții s-au referit la următoarele afirmații: 

Afirmații TISE FIN EMREI CON EGD BAA ASEM 

Profesorii explică suficient noțiunile-cheie 1.14 1.27 1.47 1.33 1.55 1.25 1.32 

Profesorii stăpânesc materia predată 1.24 1.40 1.61 1.65 1.45 1.40 1.44 

Cadrele didactice fac conexiuni în timpul 

predării cu domeniul profesional real, prin 

exemple relevante și de actualitate 

1.07 1.27 1.41 1.39 1.55 1.21 1.30 

Expunerea, explicațiile și comentariile 

profesorilor sunt clare, academice, 

corespunzătoare nivelului de studii 

1.25 1.24 1.47 1.42 1.48 1.27 1.34 

Profesorii realizează cu eficacitate 

conexiuni cu alte discipline 
0.95 1.30 1.34 1.27 1.38 1.15 1.22 

Profesorii la prelegeri prezintă materia într-

o manieră interesantă și interactivă 
0.91 1.07 1.09 1.01 1.22 0.94 1.03 

Profesorii încurajează prin activitățile 

curriculare desfășurate gândirea creativă și 

activismul a studenţilor 

0.92 1.15 1.29 1.25 1.25 1.04 1.12 

La seminare/ lecții de laborator profesorii 

ghidează studentul spre consolidarea, 

extinderea  materiei asimilate la prelegeri 

1.12 1.13 1.31 1.22 1.35 1.20 1.22 

Profesorii desfășoară seminarele/ lecțiile de 

laborator aplicativ/practic, interactiv 
0.98 1.02 1.19 1.22 1.06 1.07 1.10 

Cadrele didactice au formulat explicit 

cerințele de evaluare 
1.21 1.27 1.27 1.26 1.17 1.18 1.22 

Criteriile de evaluare folosite de profesori 

sunt clare 
1.23 1.22 1.38 1.25 1.33 1.14 1.24 

Profesorii apreciază obiectiv performanţele 

studenţilor 
1.14 1.16 1.29 1.17 1.26 1.13 1.18 

Profesorii au demonstrat în cadrul orelor și a 

programului de ghidare a activității 

individuale comportament politicos, deschis 

și atitudine pozitivă 

1.33 1.38 1.57 1.58 1.60 1.27 1.42 

Cadrele didactice au respectat programul 

(orarul) prestabilit 
1.36 1.51 1.51 1.57 1.56 1.31 1.44 

Profesorii au fost disponibili pentru 

consultații în timpul orelor de ghidare a 

activității individuale a studenților 

1.42 1.39 1.46 1.52 1.48 1.34 1.42 

Atmosfera creată de profesori a fost 

favorabilă unei activități didactice eficiente 
1.23 1.33 1.50 1.47 1.53 1.25 1.36 

Cadrele didactice au promovat o imagine 

pozitivă a ASEM-ului 
1.36 1.42 1.62 1.49 1.76 1.37 1.47 

Cadrele didactice ASEM promovează 

mentalitatea deschisă și gândirea critică 
1.23 1.34 1.49 1.46 1.54 1.26 1.36 
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Sunt recunoscător cadrelor didactice ASEM 

pentru dezvoltarea mea personală și 

profesională 

1.27 1.32 1.40 1.57 1.61 1.32 1.39 

La ciclul II, master au participat la chestionare 116 masteranzi, după cum urmează: 

 
Pentru ciclul II, master, în urma chestionării s-a constatat: Competența didactică generală a 

cadrelor didactice universitare, oscilează între calificativul: foarte bună și excelentă: 

Competența didactică generală a cadrelor didactice: ASEM 

Competența didactică generală a cadrelor didactice universitare la 

prelegeri, în viziunea mea, merită a fi evaluată prin calificativul: 1,25 

Apreciez competența didactică generală a cadrelor didactice universitare 

de la seminare/ lecții de laborator prin calificativul: 1,25 

Analizând nivelul de satisfacție al studenților privind Calitatea serviciilor prestate de personalul 

auxiliar tehnic, remarcăm următoarea situație: 

CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE DE PERSONALUL AUXILIAR 

TEHNIC 

N Media 

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

comunicarea cu studenții. 

783 1.53 

Dereticătoarele (femeile de serviciu) își îndeplinesc  cu responsabilitate 

activitățile. 

783 1.53 

Blocurile sanitare corespund normelor igienico-sanitare. 783 1.15 

Sălile de studii sunt suficient de iluminate. 783 1.50 

Mobilierul din sălile de studii corespunde standardelor de comoditate. 783 1.13 

În perioada pandemiei accept sistarea ascensoarelor. 783 1,.10 

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

media ponderală de 1,44: 

Calitatea  serviciilor prestate de Serviciul Contabilitate / SSDCMC Nr Media 

ponderată 

Sunt mulțumit de calitatea serviciilor prestate de Serviciul 

CONTABILITATE 

783 1.43 

Sunt mulțumit de calitatea serviciilor prestate de SSDCMC. 783 1.44 

Calitatea  serviciilor prestate de personalul Bibliotecii ASEM, a fost apreciată după cum 

urmează:  

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 0.83 

Capacitatea internetului în blocurile de studii este suficientă. 783 0.65 

  Centrul multimedia prestează calitativ servicii educaționale. 783 1.23 

  Site-ul ASEM îmi oferă informații actuale și utile pentru activitatea 

studențească. 

783 1.34 

 ASEM este promotorul VALORILOR NAȚIONALE și UNIVERSALE. 783 1.46 

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

La DECANATE MP 

  Metodistele de la decanat  manifestă respect față  de studenți și deschidere 

în comunicare. 
1,45 

 Obțin, conform procedurilor,  cu ușurință informațiile  necesare. 1,41 

  Noutățile sunt aduse la cunoștință studenților transparent și la timp. 1,34 



RAPORT de ACTIVITATE al ACADEMIEI de STUDII ECONOMICE din MOLDOVA, 2021 - 

2022 

 

49 

 

 

 

 

 

  Informațiile privind reușita mea academică este inclusă în baza de date 

operativ. 
1,29 

  La necesitate  sunt contactat de către decanat telefonic sau prin email. 1,31 

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

La DEPARTAMENTE MP 

Aflu cu ușurință informațiile de care am nevoie. 1,43 

Metodistele  comunică cu respect de fiecare dată. 1,44 

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. 
1,37 

Noutățile sunt aduse la cunoștință studenților la timp. 1,32 
 

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

informațiile prezentate infra: 

 

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. 

4.33

4.20

4.03

4.16

3.98

3.80

3.72

4.07

3.59

3.68

3.89

4.15

4.12

4.14

4.11

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

Activitatea Comisiei de admitere

Procesul de încheiere a contractelor de studii

Procesul de achitare a taxei de studii

Dotarea sălilor de curs/seminar

Dotarea laboratoarelor de informatică

Dotarea laboratoarelor de limbi străine

Accesul wireless la internet

Curățenia din blocurile de studii

Condițiile de cazare în cămin prin raportul preț-calitate

Rapiditatea actualizării informațiilor (avizier, site)

Programul de lucru cu publicul al secretariatelor

Amabilitatea personalului care deservește secretariatul …
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Studenții și alți beneficiari mai participă la evaluarea și asigurarea calității în cadrul următoarelor 

activități: 

- Evaluări anuale a calității predării, prin chestionarea studenților;  

- Chestionarea angajatorilor; 

- Chestionarea absolvenților ASEM; 

- Chestionarea studenților, care are ca scop stabilirea gradului de satisfacție a studenților privind 

condițiile și serviciile oferite de ASEM; 

- Auditul intern; 

- Evaluări externe. 
Tabelul 4.3.1. Informație cu privire  la participarea studenților în  

asigurarea calității formării profesionale în învățământul superior   

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 
261 12  3  2  

Economie Generală și Drept 86 11  3  2  

Finanțe 134 9  4  1 

Tehnologii Informaționale și 

Statistică Economică 
107 4  2  

1  

 

Relații Economice Internaționale 90 1 1 2  

Contabilitate 89 15  4  2  

Școala Masterală de Excelență în 

Economie și Business 
116 32 1 1 

TOTAL  
883 de 

studenți 
84 de studenți 18 studenți 11 studenți 

4.4. Organizarea concursului locurilor bugetare (în cazul instituțiilor de învățământ publice). 

În vederea 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: 

 Au fost stabiliți studenții care cad sub incidența art. 1.5 din Regulamentul cu privire la 

condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în ASEM (rămași fără ocrotire părintească, 

cu dizabilitate severă și accentuată, etc.); 

 În cadrul ședinței Senatului ASEM din 29.06.2022 a fost discutat și aprobat numărul de locuri 

cu finanțare bugetară anunțate pentru concurs: pe specialități, ani de studii, conform locurilor 

bugetare aprobate la admitere. Locurile vacante au fost repartizate proporțional cu numărul de 

studenți de la specialitățile respective;
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 Decanii facultăților au organizat concursul pentru ocuparea locurilor cu finanțare bugetară și 

au prezentat până la 07 iulie 2022 rezultatele concursului.

5. INFORMAŢII DESPRE STUDENŢI 

5.1. Contingentul de studenți (Anexa nr.9) 

In anul universitar 2021 – 2022 în ASEM și-au făcut studiile 5484 studenți la toate ciclurile de 

învățământ, printre care:  

 la ciclul I Licență – 4317 studenți; 

 la ciclul II, Masterat – 1041 studenți; 

 la ciclul III, Doctorat – 126 studenți; 

 În cadrul Colegiului Național de Comerț al ASEM – 1803 elevi. 

La învățământ cu frecvență redusă studiază 2633 studenți ceea ce constituie 48%. 

Din numărul total de studenți 1234 (22,5%) persoane își fac studiile la locurile cu finanțare din 

bugetul de stat. Sub aspect de gen structura contingentului este dominată de femei acestea 

constituie 3584 sau 65,4%. 

Nivelul de promovabilitate în anul universitar 2021-2022 a constituit pe cicluri: 62,1% - Licența, 

66,6% - Master, 65% - Doctorat. 

 

Figura 5.1.1. Structura contingentului pe domenii de formare profesională, ciclul I, Licență 

Din numărul total de studenți ce își fac studiile la Licență, 77.7% sunt cei din domeniul 041.Științe 

Economice, 11,4% - 042. Drept, 6,2% - 061. Tehnologii ale informației și comunicațiilor și 3,3% - 101. 

Servicii publice, ceilalți nu depășesc câte 1%. (vezi figura 5.1.1.) 
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Figura 5.1.2. Structura contingentului pe domenii de formare profesională, ciclul II, Masterat 

La ciclul II, Masterat structura contingentului este determinată de aceleași domenii de formare profesională:  

70% - 041.Științe Economice, 18,3% - 042. Drept, 5,9% - 061. Tehnologii ale informației și comunicațiilor 

și 3,0% - 040. Științe administrative și 2,8% - 101. Servicii publice. (vezi figura 5.1.2.) 

 

5.2. Dinamica contingentului de studenți (Anexa nr.10) 

Contingentul de studenți ai ASEM a fost influențat în anul de raportare de următoarea dinamică:  

 Înmatriculare - 2066 studenți (37,8%); 

 Restabilire – 62 studenți (1,1%); 

 Transferați – 73 studenți (1,3%); 

 Exmatriculați – 912 studenți (16,7%), dintre care: pentru nereușită academică 190 

studenți (20,8%), pentru neachitarea taxei de studii 587 studenți (64,4%), din propria 

inițiativă 107 studenți (11,7%). 

 Absolvenți – 1315 (24%). 

Informația de cicluri de învățământ este prezentată în anexa 10. 

 

5.3. Reușita studenților (Anexele nr. 11 și 12). 

În anul universitar 2021 – 2022 reușita medie generală pe ASEM a constituit 75,3%, cea mai 

înaltă înregistrându-se la ciclul II, masterat – 81,6% și ciclul III, doctorat – 80,2%. 

 

Cel mai jos nivel al reușitei este la ciclul I, Licență – 63,6%, la nivel de ASEM. După cum 

observăm din figura 5.3.1. cel mai jos nivel est la anii de studii I și II, iar cel mai înalt nivel la anul 

IV și V, atingând 94,2% în anul V, care se referă la studiile cu frecvență redusă la programele 

Drept și Tehnologii informaționale. 

Aceiași tendință se înregistrează la ciclul II, masterat unde în anul I reușita este aprox.63%, iar în 

anul II - 94%. 
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Figura 5.3.1. Reușita la ciclul I, Licență, pe ani de studii 

 

Această situație este ușor explicabilă dacă analizăm anexa 12 unde observăm că media de 

admitere rar depășește calificativul 8,00, în mare parte situându-se în intervalul 7,64 – 8,36. 

Astfel, media după prima sesiune se înregistrează în intervalul 6,67 – 8,17, iar numărul de 

restanțe este de 358. 

5.4. Evidența studenților fără ocrotire părintească/ cu dizabilități (Anexa nr.13) 

În ASEM în anul universitar 2021-2022 și-au făcut studiile 21 studenți din categoria respectivă, 

dintre care: 13 persoane sunt studenți fără ocrotire părintească și 8 persoane cu dizabilități 

severe/accentuate. Astfel, pe an de studii aceste persoane sunt repartizate după cum urmează: anul 

I – 8 persoane, anul II – 9 persoane, anul III – 3 persoane, anul IV – 1 persoană. 

Bază pentru includere în categoria respectivă și ca urmare obținerea de beneficii stabilite prin 

legislația în vigoare o servesc documentele confirmative emise de organele cu responsabilitate în 

domeniu (vezi anexa 13.) 

 

5.5. Evidenta studenților din raioanele de Est (Anexa nr.14); 

În total, în ASEM în anul 2021 – 2022 au făcut studiile 154 studenţi, absolvenți ai instituțiilor de 

învățământ din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender, dintre 

care: cu frecvență – 119 și cu frecvență redusă – 35. La locurile cu finanțare bugetară sunt 47 

studenți și cu achitarea taxei de studii – 107 studenți. În sesiunea 2022 au susținut BAC – ul 13 

studenți. 

 

5.6. Asigurarea studenților cu locuri în cămine (Anexa nr.15) 

Procesul de cazare în ASEM, precum și funcționarea și condițiile de trai în căminele ASEM este 

realizat în strictă conformitate cu reglementările naționale și instituționale. Astfel, în anul 

universitar 2021-2022, toți studenții – 649 cereri la 935 locuri (vezi anexa 15), atât de a ciclul I 

cât și ciclul II, solicitanți de cazare în căminele ASEM, au obținut loc și au semnat Contract de 

locațiune, care prevede obligațiile și drepturile părților, precum și taxele de cazare, după cum 

urmează: 
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Tabelul 5.6.1. Taxele de cazare în căminele ASEM 
Ciclul de studii Forma de înscriere 

(buget/contract cu taxă) 

Taxa,  

lei/lună 

Ciclul I Buget / Contract cu taxă 315 

Ciclul II 
Buget 394 

Contract cu taxă 789 

Ciclul III 
Buget 394 

Contract cu taxă 789 

Administrația ASEM acordă atenție sporită dotării căminelor cu cele necesare pentru a asigura un 

trai decent studenților cazați în căminele ASEM, respectiv în anul de raportare în căminul nr. 2 au 

fost realizate lucrări de reparație a scării interioare și exterioare, iar în căminul nr. 4 au fost 

realizate lucrări de reparație a bucătăriilor si lavoarelor.  

 

5.7. Organe de autoguvernanță studențească (Anexa nr.16). 

În cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, în conformitate cu cadru de reglementare 

național și instituțional activează Comitetul Sindical al Studenților și Masteranzilor și Senatul 

Studențesc, membrii cărora sunt studenții tuturor facultăților. 

Reprezentații organelor de autoguvernare studențească se implică plenar în activitățile organizate 

pentru studenți, dar și singuri organizează evenimente pentru comunitatea studenților ASEM-iști. 

Conform Planului de Activitate a CSSM ASEM pentru anul de studii 2021-2022, aprobat prin 

Procesul Verbal nr.1 din 7 septembrie 2021, Comitetul Sindical al Studenților și Masteranzilor  al 

ASEM a desfășurat următoarele activități: 

 

Tabelul 5.7.1. Activitățile organizate de organele de autoguvernare studențească 

 

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. 

 

 

6-10.09.2021 

 

2 
Etică și 

Management 

organizațional 

Președintele CSSM, Ioan Negoiță a moderat un 

training pentru echipa comitetului, cu privire la 

etica profesională și managementul organizației 

studențești. 

12/09/2021 
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3 

Ziua fondării 

ASEM. 

(În colaborare cu 

Senatul Studențesc) 

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. 

 

25/09/2021 

 

4 

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. 

 

05/10/2021 

 

5 

Teatrul- artă și 

creație 

Pe parcursul anului de studii 2021-2022, 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. 

 

09/2021-

06/2022 

6 

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. 

 

12/10/2021 

 

7 

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. 

 

17/11/2021 

 

8 

Împodobirea 

pomului de 

Crăciun 

Membrii Biroului Sindical al Facultății Finanțe, în 

data de 30/11/2021 au împodobit pomul de 

Crăciun din incinta blocului F de studii, dând start 

atmosferei de sărbători. 

 

30/11/2021 

 

9 

Activitata 

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. 

 

2-8/02/2022 

 

10 

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 2022 
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11 

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. 

 

12/04/2022 

12 

Activitatea 

Președintelui 

CSSM în calitate 

de membru al 

Senatului ASEM 

În vederea elaborării raportului privind „Despre 

rezultatele sondajului de opinii privind gradul de 

satisfacție a studenților privind condițiile de studii 

şi serviciile oferite de ASEM. Activitatea de 

marketing educațional prin prisma a creșterii 

atractivității instituției şi consolidării imaginii A S 

E M ”, care a fost prezentat în cadrul ședinței 

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 

2022 

13 

Noi suntem ASEM, 

promovarea 

învățământului 

dual în ASEM 

Membrii CSSM, au luat parte în acest proiect de 

promovare instituțională, alături de membrii 

Senatului Studențesc, profesori și studenți. 

 

luna mai 2022 

14 

Balul Bobocilor 

ASEM - 2022 

Comitetul Sindical al Studenților și Masteranzilor 

ASEM a desfășurat cel mai așteptat eveniment al 

anului Balul Bobocilor . La acesta au participat 5 

perechi de tineri bobocei reprezentanți ai fiecărei 

facultăți.   

Participanții au primit premii valoroase din partea 

sponsorilor de asemenea și din partea echipei 

CSSM au primit flori, surprize  și diplome de 

merit. 

La eveniment au participat circa 600 de studenți 

din ASEM și alte universități. 

23 mai 2022 

 

15 

Cazarea 

studenților pentru 

anul  

2022-2022 

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 

2022 
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6. INFORMAȚII PRIVIND PERSONALUL UNIVERSITAR 

6.1. Contingentul personalului didactic, științifico-didactic și de cercetare (Anexa nr.17) 

În anul de studii 2021-2022 în ASEM au fost angajate 246 cadre didactice, științifico- didactice și 

științifice titulare și prin cumul, acoperind 206,53 posturi. Din aceștia 209 sunt titulari (85%). Din 

cadrele didactice titulare 69,4% dețin titluri științifice de doctor în științe sau doctor habilitat. 

Cumularzii constituie 37 persoane sau 14,2%, dintre care cumul intern 14 membri în proiecte de 

cercetare. Din cumularzii externi 51,4% dețin titlu științific și științifico-didactic. 

Analiza cadrelor didactice după categorii ne permite să constatăm următoarele: cadrele didactice 

constituie 30 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. 

6.2. Personal de conducere (rector, prorectori, decani, șefi de departament/catedre) 

Rectorul. 

Conducerea operativă a ASEM este asigurată de rector, asistat de prorectori, cu sprijinul 

Consiliului de Administrație. 

În perioada raportată, până la data de 28 aprilie Rector ASEM a fost dnul Grigore Belostecinic, 

profesor universitar, doctor habilitat în științe economice, academician. Urmare a concursului de 

alegere a rectorului ASEM organizat în perioada 21.02.2022 – 29.04.2022 a fost ales și confirmat 

în funcție de Rector ASEM Alexandru STRATAN, profesor universitar, doctor habilitat, membru 

corespondent al AȘM.  

În virtutea funcției 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. În perioada exercitării funcției de rector de 

către dl Grigore Belostecinic funcția de prim – prorector a fost îndeplinită de prof.univ., dr.hab. în 

științe economice Cotelnic Ala. Urmare a numirii în calitate de rector ASEM a dlui Alexandru 

STRATAN, prim – prorector, prorector cu activitate didactică a fost numită dna Angela CASIAN, 

conferențiar universitar, doctor în științe economice.  

16 

Admiterea 2022 Membrii CSSM, au făcut parte din echipa de 

ghidare a abiturienților pe perioada admiterii în 

ASEM. 

Iulie 2022 

17 

Suport 

informațional 

pentru toți 

studenții 

Membrii CSSM mereu sunt deschiși și acordă 

suportul necesar studenților care solicită ajutor. 

Septembrie-

iunie  
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În virtutea funcției prim – prorectorul este membru al Senatului ASEM, al Consiliului de 

Administrație, președinte a Comisiei de concurs ASEM și al Consiliului metodico – științific 

ASEM. 

 

Prorector pentru cercetare și parteneriate. În perioada de raportare această funcție se afla Guțu 

Corneliu, doctor în științe economice, conferențiar - cercetător, care îndeplinea funcția de: 

Președintele Consiliului Științific al ASEM, Membru al Senatului ASEM, membru al Consiliului 

de Administrație. Urmare a numirii în calitate de rector ASEM a dlui Alexandru STRATAN, 

prorector pentru cercetare și parteneriate a fost numită dna Victoria COCIUG, conferențiar 

universitar, doctor în științe economice.  

În virtutea funcției prorectorul este membru al Senatului ASEM și al Consiliului de Administrație. 

 

Prorector pentru relații internaționale și proiecte europene. Acest post este ocupat de 

conferențiar universitar, doctor în științe economice Olesea SÎRBU. 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 Igor MELNIC. 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, Directorul 

Școlii Doctorale. În virtutea funcției toți decanii sunt membri ai Senatului ASEM și al Consiliului 

de Administrație. 

Informația nominală privind personalul de conducere a facultăților și departamentelor este 

expusă în punctul 2.4 al prezentului raport. 

 

6.3. Personal auxiliar. 

Personalul didactic-auxiliar și alte categorii de personal în anul universitar 2021 – 2022 a 

constituit 318 persoane sau 60,0% din totalul angajaților din ASEM. Din aceștia 230 sunt de sex 

feminin, ceea ce constituie 72,3% din categoria respectivă de personal, iar 27,7% sunt de sex 

masculin. 

 

Tabelul 6.3.1.  Personalul auxiliar 
Alte categorii de personal Total Inclusiv, femei 

Personal didactic-auxiliar, administrativ și tehnic 158 134 

Personal auxiliar și de deservire (muncitori) 160 96 

Total 318 230 
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7. SERVICII DE GHIDARE ȘI DE CONSILIERE ÎN CARIERĂ 

7.1. Structuri funcționale la nivel instituțional. 

Structura funcțională responsabilă DE GHIDARE ȘI DE CONSILIERE ÎN CARIERĂ în cadrul 

ASEM este Serviciul de Marketing, Parteneriate și Carieră (SMPC), constituit în urma 

reorganizării Centrului de Ghidare în Carieră, în baza deciziei nr. 5/2 a Senatului ASEM, din 

25.10.2017. 

Activitatea de ghidare și consiliere în carieră este organizată în conformitate cu prevederile: 

 Codului Educației al Republicii Moldova; 

 Ghidului metodologic de creare și funcționare a centrului universitar de ghidare și 

consiliere în carieră (elaborat de către Ministerul Educației al Republicii Moldova); 

 Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Ghidare în Carieră - Proces verbal 

nr.4 al Senatului din 25.02.2015; 

 Regulamentului de monitorizare a angajabilității și a traseului profesional al absolvenților 

ASEM - Proces verbal nr.3 al Senatului din 02.11.2016; 

 Regulamentului de organizare a consilierii în carieră - Proces verbal nr.3 al Senatului ASEM 

din 02.11.2016. 

Pe componenta GHIDARE ȘI CONSILIERE ÎN CARIERĂ, pe parcursul anului universitar 2021-

2022, prioritare în activitatea SMPC, au fost: 

1. Consilierea pentru conturarea traseului profesional; 

2. Consilierea pentru găsirea unui loc de muncă; 

3. Consilierea pentru găsirea unui loc de practică; 

4. Consilierea și suport în activitatea antreprenorială; 

5. Activitățile de ghidare în carieră a liceenilor și a studenților. 

Serviciul Marketing, Carieră și Parteneriate al ASEM colaborează cu diverși actori cum ar fi: 

Consiliile studențești ale facultăților, Senatul Studențesc ASEM, Comitetul Sindicatul al 

Studenților și Masteranzilor ASEM, decanatele facultăților,  agenții economici. 

 

7.2. Forme, metode de: consiliere/ghidare în carieră; plasare a absolvenților în câmpul 

muncii; 

evidență a absolvenților. 

7.2.1. Consiliere/ghidare în carieră 

Serviciile oferite în cadrul activității de consiliere sunt orientate în următoarele direcții: 

Consilierea pentru conturarea traseului profesional: 

 consilierea în vederea alegerii carierei, activitățile de ghidare în carieră a liceenilor și a 

studenților; 

 ASEM vine în liceul tău, ediția 2022 – proiect destinat pretendenților la studii (vizite pe 

parcursul anului de studii în liceile din Republica Moldova); 

 13, 14 aprilie 2022 – „Student ASEM pentru o zi”, proiect destinat pretendenţilor la studii 

https://ase.md/student-asem-pentru-o-zi/ 

 Ziua Uşilor Deschise în ASEM în Fiecare Zi https://ase.md/ziua-usilor-deschise-in-asem-

in-fiecare-zi/ & 

https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/pcb.5425819260802175/542580476080

3625/ 

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.ase.md/files/documente/regulamente/interne/2.23_Reg_organizare_consiliere_profesionala_CGC_ASEM1.pdf
https://ase.md/student-asem-pentru-o-zi/
https://ase.md/ziua-usilor-deschise-in-asem-in-fiecare-zi/
https://ase.md/ziua-usilor-deschise-in-asem-in-fiecare-zi/
https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/pcb.5425819260802175/5425804760803625/
https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/pcb.5425819260802175/5425804760803625/
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 2 august 2022, live pe Facebook ASEM, împreună cu MentorMe te 

https://www.facebook.com/MentorMD/videos/3456761681271391 

 Difuzarea informațiilor despre traininguri/seminare/workshopuri/programe extracurriculare 

oferite de ASEM și alte organizații care au ca obiectiv dezvoltarea profesională și personală 

– www.ase.md. 

 Organizarea întâlnirilor cu specialiștii din domeniu: 

 Dialog cu reprezentanții Fundației „Robert Schuman” - https://ase.md/studentii-asem-in-

dialog-cu-reprezentantii-fundatiei-robert-schuman/; 

 Personalități formate de ASEM / Viața de student şi provocările absolvenților pe piața 

forței de muncă https://ase.md/viata-de-student-si-provocarile-absolventilor-pe-piata-

fortei-de-munca-2/ 

 Participarea la primul curs online de orientare și ghidare în carieră din Republica 

Moldova, organizator MentorMe „JobAccelerator” - 

https://www.facebook.com/cmpc.ase.md/photos/a.468101486716062/2108850065974521

/ 

 Workshop „Coaching-ul și noile tendințe în 2022”, 27 decembrie 2021 - 

https://ase.md/workshopul-coachingul-si-noile-tendinte-in-2022/ 

 Lecţie publică cu Sergiu Visternicean, șeful Departamentului Juridic al maib  - 

https://ase.md/lectie-publica-cu-sergiu-visternicean-seful-departamentului-juridic-al-

maib/ 

 Dialog permanent cu agenții economici, în vizită reprezentanți a companiei ”ACteach”. - 

https://ase.md/dialog-intre-facultatea-tehnologii-informationale-si-statistica-economica-

si-mediul-de-afaceri/ 

 3 webinare organizate de Microinvest, https://ase.md/studentii-asem-au-participat-la-un-

nou-webinar-organizat-in-pateneriat-cu-microinvest/ 

 Dialog cu Purcari Wines 29.11.2021 - https://ase.md/studentii-asem-intr-un-dialog-

eficient-cu-reprezentantii-purcari-wineries/; https://ase.md/afla-cum-poti-dezvolta-o-

cariera-in-industria-vinului-dialog-cu-reprezentantii-purcari-wineries/ 

 Participarea la Laboratorul de politici ”𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐋𝐚𝐛: 𝐏𝐮𝐧𝐭𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐢 𝐥𝐚 𝐏𝐢𝐚𝐭 ̦𝐚 

𝐌𝐮𝐧𝐜𝐢𝐢” 7-9 iulie, 22-24 iulie, 2022 - program de dezvoltare inclusivă a politicilor de 

tineret în domeniul ghidării pe piața muncii - 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2375593355966856&set=pcb.2375594022633456 

 

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-mail-urile grupelor academice. 

 Întocmirea şi plasarea pe pagina web a ASEM a listei cu cei mai buni absolvenți; 

 Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu principalii angajatori; 

 Recepționarea de către Serviciul MPC a ofertelor de lucru de la angajatori şi transmiterea 

informației beneficiarilor prin afișe, e-mail; 

 Informarea beneficiarilor despre târgurile de joburi şi facilitarea participării acestora; 

 Acordarea sprijinului studenților în pregătirea pentru inserția pe piața muncii prin 

consiliere privind dezvoltarea carierei, cu implicarea agenților economici. Organizarea 

https://www.facebook.com/MentorMD/videos/3456761681271391
http://www.ase.md/
https://ase.md/studentii-asem-in-dialog-cu-reprezentantii-fundatiei-robert-schuman/
https://ase.md/studentii-asem-in-dialog-cu-reprezentantii-fundatiei-robert-schuman/
https://ase.md/viata-de-student-si-provocarile-absolventilor-pe-piata-fortei-de-munca-2/
https://ase.md/viata-de-student-si-provocarile-absolventilor-pe-piata-fortei-de-munca-2/
https://www.facebook.com/cmpc.ase.md/photos/a.468101486716062/2108850065974521/
https://www.facebook.com/cmpc.ase.md/photos/a.468101486716062/2108850065974521/
https://ase.md/workshopul-coachingul-si-noile-tendinte-in-2022/
https://ase.md/lectie-publica-cu-sergiu-visternicean-seful-departamentului-juridic-al-maib/
https://ase.md/lectie-publica-cu-sergiu-visternicean-seful-departamentului-juridic-al-maib/
https://ase.md/dialog-intre-facultatea-tehnologii-informationale-si-statistica-economica-si-mediul-de-afaceri/
https://ase.md/dialog-intre-facultatea-tehnologii-informationale-si-statistica-economica-si-mediul-de-afaceri/
https://ase.md/studentii-asem-au-participat-la-un-nou-webinar-organizat-in-pateneriat-cu-microinvest/
https://ase.md/studentii-asem-au-participat-la-un-nou-webinar-organizat-in-pateneriat-cu-microinvest/
https://www.facebook.com/purcari/?__cft__%5b0%5d=AZU0mWPlysgkh3Yz7nQzkFAIq8o3RhFJkGDnAOzdFIB3GV18s5DaaczdpXLYpYIHnFFKaRzj83iXqskr-pl5lH8jXZ-4naL6K4JovSFNlTtHlxoo79auk6riEteUp3l4EdjKo7t7GQSnavwZDRdNylD4YfR1LWZAyva8PbnwY15xFwx59xS_LQYTiWAZyW7l8L8&__tn__=kK-R
https://ase.md/studentii-asem-intr-un-dialog-eficient-cu-reprezentantii-purcari-wineries/?fbclid=IwAR2mCuep9FA_5Bzi1Q0jXTDNymeRykB25mc8s0mefLIe1dtAFCriUD1PYLM
https://ase.md/studentii-asem-intr-un-dialog-eficient-cu-reprezentantii-purcari-wineries/?fbclid=IwAR2mCuep9FA_5Bzi1Q0jXTDNymeRykB25mc8s0mefLIe1dtAFCriUD1PYLM
https://ase.md/afla-cum-poti-dezvolta-o-cariera-in-industria-vinului-dialog-cu-reprezentantii-purcari-wineries/?fbclid=IwAR3qDSPXBDy95dmAAD-qNsbdrNJ1enjM2RB-BtwwpldJR88VLUpCAI0VzTo
https://ase.md/afla-cum-poti-dezvolta-o-cariera-in-industria-vinului-dialog-cu-reprezentantii-purcari-wineries/?fbclid=IwAR3qDSPXBDy95dmAAD-qNsbdrNJ1enjM2RB-BtwwpldJR88VLUpCAI0VzTo
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2375593355966856&set=pcb.2375594022633456
http://www.ase.md/
mailto:cariera@ase.md
mailto:cariera.ase@gmail.com
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trainingurilor tematice (elaborarea unui CV, prezentarea la un interviu, comunicare etc.): 

 Forumul FORMĂRILOR ŞI ANGAJABILITĂŢII FRANCOFONE - 

https://ase.md/reprezentantii-asem-participa-in-cadrul-forumului-formarilor-si-

angajabilitatii-francofone/ 

 Lecție publică ”Activitatea financiară a unității economice”, 12.04.2022 
https://www.facebook.com/tpeasem/photos/pcb.1643927989319157/1643927429319213 

 Lecția publică „Nivelul următor: un nou job. Cum te pregătești pentru interviul de 

angajare”, 23.03.2022 
https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/pcb.5311231535594282/5311223175595118/ 

 Angajatorul CRS la dialog cu studenții ASEM 15.03.2022,- 

https://ase.md/angajatorul-crs-la-dialog-cu-studentii-asem 

 Dialog direct cu angajatorul - https://ase.md/esti-in-cautarea-unui-job-angajatorul-

te-invita-la-dialog/ 

 Așa este primul job al studenților ASEM   https://fb.watch/f4cRAPVL8m/ 

 ”Descoperă domeniul de supraveghere bancară la BNM”, 12.04. 2022 

https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/a.431752836875534/535048245

1669190/ 

 „Descoperă domeniul de supraveghere bancară la BNM” 01 martie 2022, 

https://ase.md/banca-nationala-a-moldovei-invita-la-evenimentul-online-

descopera-domeniul-de-supraveghere-bancara-la-bnm 

 Lecţie pubică cu Dr. Kilian W. Wawoe, 06.12.2021  https://ase.md/lectie-pubica-

cu-dr-kilian-wawoe-despre-lucrul-la-distanta/ 

 Ziua Uşilor Deschise la VideoSecurity,19.02.2022  https://ase.md/compania-

videosecurity-invita-la-ziua-usilor-deschise/ 

 Marketing 360°, organizat în parteneriat cu Microinvest, - 

https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/pcb.4908478655869574/490845

3169205456/  

 Lecție publică „Managementul performanței și remunerarea: Cum te asiguri că îți 

plătești suficient angajații, motivându-i să facă lucrurile corect”, 21.10.2021 - 

https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/4795397693844338 

 „Zoom in Banking” - https://ase.md/zoom-in-banking-victoriabank-a-oferit-studentilor-

oportunitati-educationale-si-de-angajare/ 

 Recomandarea studenților/masteranzilor/absolvenților pentru ocuparea locurilor de 

muncă în cadrul companiilor partenere (la solicitarea acestora); 

 Inițierea acordurilor de colaborare cu agenții economici (Microinvest, Moldtelecom, 

Purcari Wines, Efes Vitanta) - https://ase.md/asem-si-moldtelecom-au-semnat-un-acord-

de-colaborare/ 

 Întocmirea şi plasarea pe pagina web a ASEM a listei cu cei mai buni absolvenţi - 

https://ase.md/absolventi-2022/ 

 

Consilierea și suport în activitatea antreprenorială:  

 Participarea la Programul ”Start pentru tineri”, 5 iulie 2022 - 

https://fb.watch/f4cKYDwnNB/  

 Deschiderea Centrului Regional de Excelență în Domeniul Educației Antreprenoriale, 

dezvoltat în ASEM (bloc „B”, et. III) în parteneriat cu Junior Achievement Moldova, cu 

https://ase.md/reprezentantii-asem-participa-in-cadrul-forumului-formarilor-si-angajabilitatii-francofone/
https://ase.md/reprezentantii-asem-participa-in-cadrul-forumului-formarilor-si-angajabilitatii-francofone/
https://www.facebook.com/tpeasem/photos/pcb.1643927989319157/1643927429319213
https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/pcb.5311231535594282/5311223175595118/
https://ase.md/esti-in-cautarea-unui-job-angajatorul-te-invita-la-dialog/
https://ase.md/esti-in-cautarea-unui-job-angajatorul-te-invita-la-dialog/
https://fb.watch/f4cRAPVL8m/
https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/a.431752836875534/5350482451669190/
https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/a.431752836875534/5350482451669190/
https://ase.md/banca-nationala-a-moldovei-invita-la-evenimentul-online-descopera-domeniul-de-supraveghere-bancara-la-bnm/?fbclid=IwAR0kwQ31M6pGO0yj__PNGmv58Zb-Yt2w9fr9g_jaJLXqQE21f9Ni_aVFBtk
https://ase.md/banca-nationala-a-moldovei-invita-la-evenimentul-online-descopera-domeniul-de-supraveghere-bancara-la-bnm/?fbclid=IwAR0kwQ31M6pGO0yj__PNGmv58Zb-Yt2w9fr9g_jaJLXqQE21f9Ni_aVFBtk
https://ase.md/lectie-pubica-cu-dr-kilian-wawoe-despre-lucrul-la-distanta/?fbclid=IwAR1SDC7JfoGYquIMCVq0Vj1TkGc0GIkWskW1hKCWSayxpscT8H3eDoDe8as
https://ase.md/lectie-pubica-cu-dr-kilian-wawoe-despre-lucrul-la-distanta/?fbclid=IwAR1SDC7JfoGYquIMCVq0Vj1TkGc0GIkWskW1hKCWSayxpscT8H3eDoDe8as
https://www.facebook.com/VSmoldova/?__cft__%5b0%5d=AZWQpFsxA6s03Je0NcGK-TlO5rgHrDXufUD8fGwZ4xoJeecErbmqz9huJsfzi0J3SYppssR3N92VSaSX092Jw7GHAQOI3Xon9Vk-bbc2ene1RdX7WuZ99IvWEnQhmA54gEQV7SUeJ1D4GUngcLZGA7G-lBRxi8yxgXl_Bmi9g42JAMzUGNmcty6CxVIOIl5gO7M&__tn__=kK-R
https://ase.md/compania-videosecurity-invita-la-ziua-usilor-deschise/?fbclid=IwAR38U9e5O6LjNgFTNNWO_WO9Yo7vSFTVkwEQsTexnqcTSdI_HaipK8P8PLI
https://ase.md/compania-videosecurity-invita-la-ziua-usilor-deschise/?fbclid=IwAR38U9e5O6LjNgFTNNWO_WO9Yo7vSFTVkwEQsTexnqcTSdI_HaipK8P8PLI
https://www.facebook.com/MicroinvestMD/?__cft__%5b0%5d=AZU1PfmcXmJOD1eJG7dF6lamIG62rQ5UPlEKl73DNUQglHAooxt_1-kwG7h0pWqa6X-gYeKD0-DCsZAzxJ_1Vn-wqUFvmYyTpd7qHex0IJOVXorbqvIRLjion7guvJQQnWuL4-pXTvjImvSzLNVrbdnHyzSs-IvLm0ZfxWr3Ba_Sikd4wqjH9T4I0y23eSZz344&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/pcb.4908478655869574/4908453169205456/
https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/pcb.4908478655869574/4908453169205456/
https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/4795397693844338
https://ase.md/zoom-in-banking-victoriabank-a-oferit-studentilor-oportunitati-educationale-si-de-angajare/
https://ase.md/zoom-in-banking-victoriabank-a-oferit-studentilor-oportunitati-educationale-si-de-angajare/
https://www.facebook.com/purcari/?__cft__%5b0%5d=AZU0mWPlysgkh3Yz7nQzkFAIq8o3RhFJkGDnAOzdFIB3GV18s5DaaczdpXLYpYIHnFFKaRzj83iXqskr-pl5lH8jXZ-4naL6K4JovSFNlTtHlxoo79auk6riEteUp3l4EdjKo7t7GQSnavwZDRdNylD4YfR1LWZAyva8PbnwY15xFwx59xS_LQYTiWAZyW7l8L8&__tn__=kK-R
https://ase.md/asem-si-moldtelecom-au-semnat-un-acord-de-colaborare/
https://ase.md/asem-si-moldtelecom-au-semnat-un-acord-de-colaborare/
https://ase.md/absolventi-2022/
https://fb.watch/f4cKYDwnNB/
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suport financiar din partea USAID, - 

https://www.facebook.com/belostecinic.grigore.1/videos/1066902207480651 

 Școală de vară „Data Science&Machine Learning” 2022 - https://ase.md/studentii-asem-

participa-la-scoala-de-vara-data-sciencemachine-learning-2022/ 

 Pre-acceleratorul de startup-uri tehnologice Dreamable - https://ase.md/participa-in-pre-

acceleratorul-de-startup-uri-tehnologice-dreamable/ 

 Programul pentru startup-uri XY Accelerator - https://ase.md/aplica-si-tu-la-xy-

accelerator-iv/ 

 Disrupt Camp cu Philip Morris International - https://ase.md/disrupt-camp22-de-la-philip-

morris-aplica-acum/ 

 

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, competențe, 

abilități: 

 3 octombrie 2021 – Ziua Uşilor Deschise la Microinvest pentru studenţii ASEM 

https://ase.md/ziua-usilor-deschise-la-microinvest-pentru-studentii-asem/ 

 7 octombrie 2021 - Program de Intership cu remunerare de la Moldcell 

Academyhttps://ase.md/stagii-de-practica-cu-remunerare-de-la-moldcell-

academy/ 

 14 noiembrie - Stagii de practică cu remunerare pentru studenţii programului de 

studii „SERVICII HOTELIERE, TURISM ȘI AGREMENT”https://ase.md/stagiu-

de-practica-cu-remunerare-pentru-studetii-programului-de-studii-servicii-

hoteliere-turism-si-agrement/ 

 30 noiembrie 2021 - Program de internship cu remunerare, lansat de Grupul 

Purcarihttps://ase.md/program-de-internship-cu-remunerare-lansat-de-grupul-

purcari/  

 1 decembrie 2021 – Programul de Internship INDUCTION de la Microinvest 

https://ase.md/programul-de-internship-induction-de-la-microinvest/ 

 12 ianuarie 2022 - Programul de internship pentru studenți „Project Future”, de la 

Efes Moldova https://ase.md/programul-de-internship-pentru-studentiproject-

future-de-la-efes-moldova/ 

 18 ianuarie 2022 - Stagii de practică la Președinția RM - https://ase.md/stagii-de-

practica-la-presedintia-rm/ 

 27 ianuarie 2022 – Stagiu de practică la Microinvest - https://ase.md/stagiu-de-

practica-la-microinvest/ 

 10 martie 2022 – Oportunități pentru studenţi: joburi şi stagii de practică - 

https://ase.md/oportunitati-pentru-studenti-joburi-si-stagii-de-practica/ 

 14 iunie 2022 - Videosecurity invită la Academia de deservire tehnică 

https://ase.md/videosecurity-invita-la-academia-de-deservire-tehnica/ 

 11 august - Program de internship maib https://www.facebook.com/ASEMoficial 

https://www.facebook.com/belostecinic.grigore.1/videos/1066902207480651
https://ase.md/studentii-asem-participa-la-scoala-de-vara-data-sciencemachine-learning-2022/?fbclid=IwAR3kar1ZidlQjWxfv0MKF0hbNq4ghNbHkXiQc20RhSWRFFeC8dxxDr5ggmA
https://ase.md/studentii-asem-participa-la-scoala-de-vara-data-sciencemachine-learning-2022/?fbclid=IwAR3kar1ZidlQjWxfv0MKF0hbNq4ghNbHkXiQc20RhSWRFFeC8dxxDr5ggmA
https://ase.md/participa-in-pre-acceleratorul-de-startup-uri-tehnologice-dreamable/?fbclid=IwAR3Gh0rupsgvgPFfQcKxeEotJwL83Sm_4zBBqWu40NTeSkABLLfDsHEP2pg
https://ase.md/participa-in-pre-acceleratorul-de-startup-uri-tehnologice-dreamable/?fbclid=IwAR3Gh0rupsgvgPFfQcKxeEotJwL83Sm_4zBBqWu40NTeSkABLLfDsHEP2pg
https://ase.md/aplica-si-tu-la-xy-accelerator-iv/
https://ase.md/aplica-si-tu-la-xy-accelerator-iv/
https://ase.md/disrupt-camp22-de-la-philip-morris-aplica-acum/
https://ase.md/disrupt-camp22-de-la-philip-morris-aplica-acum/
https://ase.md/ziua-usilor-deschise-la-microinvest-pentru-studentii-asem/
https://ase.md/stagii-de-practica-cu-remunerare-de-la-moldcell-academy/?fbclid=IwAR2-upy0lnDbJG648-eVC5Ty5czTAIod7Znj6a_FIoX_lu5Q9EztyQsWcsY
https://ase.md/stagii-de-practica-cu-remunerare-de-la-moldcell-academy/?fbclid=IwAR2-upy0lnDbJG648-eVC5Ty5czTAIod7Znj6a_FIoX_lu5Q9EztyQsWcsY
https://ase.md/stagiu-de-practica-cu-remunerare-pentru-studetii-programului-de-studii-servicii-hoteliere-turism-si-agrement/?fbclid=IwAR3iHY3ods4kgcY3xK1Av8gmF6e4Jjaos4MzabF1r2mm-Qkv1Wf42ParvO8
https://ase.md/stagiu-de-practica-cu-remunerare-pentru-studetii-programului-de-studii-servicii-hoteliere-turism-si-agrement/?fbclid=IwAR3iHY3ods4kgcY3xK1Av8gmF6e4Jjaos4MzabF1r2mm-Qkv1Wf42ParvO8
https://ase.md/stagiu-de-practica-cu-remunerare-pentru-studetii-programului-de-studii-servicii-hoteliere-turism-si-agrement/?fbclid=IwAR3iHY3ods4kgcY3xK1Av8gmF6e4Jjaos4MzabF1r2mm-Qkv1Wf42ParvO8
https://ase.md/programul-de-internship-induction-de-la-microinvest/
https://ase.md/programul-de-internship-pentru-studentiproject-future-de-la-efes-moldova/
https://ase.md/programul-de-internship-pentru-studentiproject-future-de-la-efes-moldova/
https://ase.md/stagii-de-practica-la-presedintia-rm/
https://ase.md/stagii-de-practica-la-presedintia-rm/
https://ase.md/stagiu-de-practica-la-microinvest/
https://ase.md/stagiu-de-practica-la-microinvest/
https://ase.md/oportunitati-pentru-studenti-joburi-si-stagii-de-practica/
https://ase.md/videosecurity-invita-la-academia-de-deservire-tehnica/
https://www.facebook.com/ASEMoficial
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 Prezentarea informațiilor despre companiile care oferă locuri de practică pentru studenții 

ASEM - https://ase.md/stagii-de-practica/ 

Modalitățile de organizare a consilierii se efectuează în: grup, individual, față în față, online și 

telefonic. 

 

7.2.3. Forme, metode de evidență a absolvenților 

Metoda de evidență a absolvenților se realizează în baza sondajului realizat anual  ”Statutul 

profesional al absolvenților” ASEM - https://ase.md/chestionar-pentru-absolventi/ 

La finele anului universitar 2021-2022 a fost organizat sondajul cu tematica ”Statutul profesional 

al absolvenților ASEM, promoția 2022”.  

Conform rezultatelor sondajului, la momentul eliberării diplomelor, absolvenții promoției 2022, 

sunt angajați în proporție de 57,4%, dintre care 82,5%, sunt angajați conform specialității 

absolvite în ASEM. În același timp aproximativ 4,9% 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 6,85 puncte din 10, iar fondatorii de afaceri au apreciat 

cu 8,5 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. 

În ASEM Parteneriatul social este organizat în conformitate cu prevederile art.15 din Codului 

Muncii, prin care este stabilit un sistem de raporturi între salariați (reprezentanții salariaților), 

angajatori (reprezentanții angajatorilor) și Sindicate în procesul determinării și realizării 

drepturilor și intereselor sociale și economice ale părților. 

8.2.Parteneri (nr.de acorduri, domeniu etc.). 

În cadrul parteneriatului social la nivel de ASEM au fost organizate negocieri colective privind 

elaborarea proiectelor de contracte colective de muncă și de convenții colective și încheierea 

acestora pe baze bipartite, prin intermediul reprezentanților părților parteneriatului social. Astfel, 

la 31 iunie 2021 a fost semnat Contractul Colectiv de Muncă între administrația ASEM și 

Sindicatul ASEM pentru anii 2021-2025. 

 

9. INFORMAȚII PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR ȘI 

STRATEGIILOR NAȚIONALE 

În vederea promovării valorilor etico-morale și spirituale ale studenților, sporirii nivelului de 

cunoștințe generale, precum și  implementării programelor și strategiilor naționale în diverse 

domenii, în anul universitar 2021-2022 au fost organizate numeroase activități, inclusiv discuții 

tematice, dezbateri, mese rotunde, instruiri, lansări de carte etc., după cum se prezintă în 

continuare. 

 

9.1.Programul Național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului 

de acțiuni privind implementarea acestuia (HG nr.381/2019) 

În anul de studii 2021-2022 ASEM a realizat acțiuni în vederea implementării a câtorva dintre 

obiectivele de bază a programului: sporirea eficienței sistemului de cercetare și inovare, 

https://ase.md/stagii-de-practica/
https://ase.md/chestionar-pentru-absolventi/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124073&lang=ro
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eficientizarea potențialului uman competitiv antrenat în cercetare și inovare, extinderea cercetării 

și inovării pentru necesitățile socioeconomice, implementarea politicii de cooperare europeană și 

internațională. Informația generalizată se conține în anexele 18-21 la acest Raport.  

În contextul îmbunătățirii prezenței ASEM în spațiul virtual, creșterea vizibilității și a poziției în 

clasamentul Webometrics Ranking of Word universities, creșterea impactului și vizibilității 

instituției, sporirii numărului de documente publicate pe site-urile și platformele dedicate 

departamentele ASEM au realizat in comun cu Biblioteca Științifică ASEM crearea obligatorie 

de către cadrele didactice, autori de produse științifice a profilurilor ORCiD, Google Scholar, Web 

of Science – Research ID, Scopus ID,  Linkeln. Adițional s-au format profiluri ale cadrelor 

didactice in ResearchGate, Academia.edu, etc. Pentru toate publicațiile manifestărilor științifice 

organizate au fost generate DOI pentru toate articolele.  

Pentru al 10-lea an consecutiv, studenții si masteranzii facultății Finanțe, ASEM participa la 

competițiile globale Research Challenge in domeniul analizei financiare avansate, organizate sub 

egida CFA Instituite Romania. Faza finala din acest an a avut loc in data de 26 februarie, având 

in calitate de reprezentanți ai facultății pe Cristina Tomșa, Sanda Fachira, Borislav Magaleas, 

Octavia Andronachi si Natalia Baleanu. Intrunirea a fost organizata in format online, iar lista 

instituțiilor participante a inclus si ASE București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 

Universitatea Alexandru-Ioan Cuza din Iași, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea 

din Craiova, etc. 

(https://www.facebook.com/finante.ase.md/photos/pcb.3048062398777865/3048062288777876 

) 

9.2.Strategia Națională de Ocupare a Forței de Muncă pentru anii 2017-2021 (HG 

nr.290/2020) 

Obiectivele Strategiei sunt realizate de ASEM prin instruirea tuturor studenților în cadrul 

disciplinelor Demografie și Geoeconomie ce se axează pe studierea problemelor demografice și 

de ocupare a forței de muncă. 

În cadrul disciplinei Dreptul muncii, studenții de la facultatea de drept studiază conform curriculei 

tema Rolul statului pe piața muncii. În acest context, în cadrul orelor practice studenții analizează 

situația pe piața forței de muncă din Republica Moldova, identifică probleme, propun soluții, în 

special fiind preocupați de politica statului privind angajarea tinerilor în câmpul muncii. La fel, 

pentru lucrul individual, studenții pregătesc comunicări, prezentări cu tema: Măsuri de ocupare a 

forței de muncă, Rolul statului în stimularea angajării tinerilor în Republica Moldova, Migrația și 

impactul acesteia asupra pieței forței de muncă din Republica Moldova.  

Domeniul ocupării forței de muncă în domeniul economic tot mai des se confruntă cu un deficit 

de locuri de muncă semnalat de agenții economici - parteneri ai ASEM. Decanatele și CMPC 

permanent sunt contactate de entități cu privire la căutarea și recomandarea absolvenților. Și în 

anul de studii 2021-2022 ASEM s-a axat pe consolidarea legăturii între piața muncii și educația 

universitară și crearea unui mecanism de răspuns prompt la necesitățile pieței muncii privind 

găsirea și angajarea absolvenților în domeniile de instruire din ASEM. În această direcție am 

răspuns la solicitările angajatorilor (KPMG Moldova, PWC Company, Donaris Vienna Insurance 

Group, IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" S.A., etc) cu privire la distribuirea informațiilor 

și a ofertelor de muncă, organizarea de întâlniri tematice cu privire la oferta de munca, organizarea 

unor concursuri finanțate de către entitățile autohtone.  În același context, CRS – organizația 

internațională de intervenție în caz de urgență, a organizat o întâlnire online, cu studenții ASEM, 

https://www.facebook.com/finante.ase.md/photos/pcb.3048062398777865/3048062288777876
https://home.kpmg/md/en/home.html
https://www.pwc.com/
https://www.donaris.md/
https://www.donaris.md/
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în scopul informării despre pozițiile vacante disponibile la moment, în echipa de răspuns la criza 

refugiaților, răspunzând la toate întrebările de interes și oferind informații despre joburile 

disponibile. 

ASEM 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 studenți au fost înscriși la 

cursul respectiv ținut de profesorii departamentului de Management. De asemenea pe parcursul 

anului universitar au fost organizate mai multe întâlniri cu angajatorii. 

Problemele Ocupării forței de muncă prin prisma aspectelor imigraționiste și-au găsit reflecția în 

următoarele activități: 

Tipul activității Participanți Termen  Coordonator  

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

Masa rotundă cu genericul “Rolul 

migrației transfrontaliere în reducerea 

disparităților socio-economice”. 

 

201 Bloc F  18 februarie 2022 Jean Monnet 

Chair in EU 

studies and 

Migration / 

EUMIGRA 

Workshop cu genericul: Vectorul 

european al migrației din R. Moldova" 

Centrul American 

bloc B 

17 decembrie 2021 Jean Monnet 

Chair in EU 

studies and 

Migration / 

EUMIGRA/ 

Hachi Mihai 

Workshop cu genericul: Vectorul 

european al migrației din R. Moldova" 

201 Bloc F 10 mai 2022 Jean Monnet 

Chair in EU 

studies and 

Migration / 

EUMIGRA/ 

Hachi Mihai 

Școala de vară "EU: migrație și 

cetățenie" 

201 Bloc F 13-16 iunie 2022 Jean Monnet 

Chair in EU 

studies and 

Migration / 

EUMIGRA 

Lecția publică ”Aspectul psihologic în 

educația financiara” 

Studenții facultății 

Finanțe, cadre 

didactice 

21.09.2021 Departamentul 

Finanțe și 

asigurări, UPS 

”Ion Creangă” 

Colocviul „Depozitarul Central Unic – 

factor esențial în dezvoltarea pieței de 

capital: formare profesională, cercetare 

științifică, popularizare cunoștințe” 

Studenții facultății 

Finanțe, cadre 

didactice 

23.09.2021 Departamentul 

Investiții și 

Activitate 

bancară, 

Depozitarul 

Central Unic 

La dialog cu specialiști din cadrul 

MAIB 

Studenții facultății 

Finanțe 

29.09.2021 Conducerea 

facultății, MAIB 
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Ziua ușilor deschise la Microinvest Studenții facultății 

Finanțe 

30.09.2021 Centrul de 

Marketing, 

Parteneriate și 

Carieră, 

conducerea 

facultății 

Discuții cu privire la oportunitățile de 

angajare în cadrul Ministerului 

Finanțelor 

Studenții facultății 

Finanțe, cadre 

didactice 

06.04.2022 Conducerea 

facultății, 

Consiliul 

studențesc al 

facultății, MF 

Lecție publică ”Cum te poate ajuta în 

carieră programul CFA” 

Studenții facultății 

Finanțe, cadre 

didactice 

15.04.2022 Conducerea 

facultății, CFA 

România 

 

 01.11.2021 - Cercul științifico-practic studențesc „Managerul de succes”. Pe data de 

01.11.2021 s-a desfășurat ședința online a Cercului științifico-practic studențesc 

„Managerul de succes”, coordonat de conf. univ., dr. Irina Dorogaia și conf. univ. , dr. 

Mariana Șendrea, departamentul Management și Antreprenoriat. Invitatul special a fost 

Amir Roitman președintele „Clubului Tinerilor Businessmani” (КМБ).  În cadrul ședinței 

au fost discutate aspectele legate de: Caracteristicile pieței naționale a muncii și avantajele. 

desfășurării activității în calitate de antreprenor sau manager; Mediul de afaceri în 

Republica Moldova: oportunități pentru angajare sau lansare în afaceri; Așteptările 

antreprenorilor și ale managerilor față de potențialii angajați; Care sunt competențele 

profesionale și personale necesare de a fi dezvoltate pentru a deveni o persoană de succes; 

Posibilitățile pentru studenți de a beneficia de mentorat din partea antreprenorilor și 

managerilor de succes.  La ședință au participat 85 de persoane, studenții facultății BAA, 

specialitățile BA și MKL, anul II și III de studii. 

 10.02.2022 - Masa rotundă organizată de Departamentul „Comerț, Turism și 

Alimentație Publică”. În data de 10 februarie 2022, colaboratorii departamentului 

„Comerț, Turism și Alimentație Publică”, ASEM - Facultatea Business si Administrarea 

Afacerilor (BAA), au organizat o masă rotundă on-line, unde au fost analizate mai multe 

subiecte, precum: 

- Cum e să lansezi și să menții o afacere în Republica Moldova; 

- Cerințele actuale ale rețelei de magazine „LINELLA” cu referință la potențialii angajați în 

vederea încadrării acestora în câmpul muncii; 

Mărturii de la absolvenții specialității TAP. 

Detalii: https://ase.md/masa-rotunda-organizata-de-departamentul.../ 

 20.05.2022, grupa FB 204, curator Svetlana Biloocaia 

Ședința (on-line, Microsoft Teams) dedicată analizei perspectivelor dezvoltării domeniilor 

cercetării și inovării în Republica Moldova în baza Programului Național în domeniile 

cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind 

implementarea acestuia (HG 381 din 01-08-2019). 

 Pe 18 mai 2022 pentru masteranzi au fost organizate lecții publice ”Excelență științifică. 

Acțiunile Marie-Sckladovska Curie” și ”Oportunități de finanțare a cercetării și 

inovării oferite de ANCD” 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fase.md%2Fmasa-rotunda-organizata-de-departamentul-comert-turism-si-alimentatie-publica%2F%3Ffbclid%3DIwAR2aCwlVEImJNAr_NMjEPlikn790otwuck95i33wderMpr-MLKuLoSepqog&h=AT02myhRCNxI3SuLT__xc-NPb9EhTW8R0sQ30m5PaHgiu7k2_IpL8MCbE6TtXfLJ-69b-FkZVCTAKddWZMSnRBuZIjQCgQLTpjHuNSe7qJf0FlkqUC30CZVnSMsVeG46pw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3Ph5NZqF5puYOKMpMRwJsM8mhdktbBAVuhETcauPNPVA9m9YLmBc4SP-_s9tnEpzezWnXesn_PnD8XQfW15bs-0_0vWU0PiYoUKiSuRt4sppmWF4-Ry_h0oZ2UxB30T1zzdPNjhA3rf7E47-kBLnRoynhQdvIcNKC44g8YtAJqPY6xWyv2pCx4hTIHLmIGs2ZHg3vpNQ
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9.3.Programul național în domeniul concurenței și ajutorului de stat pentru anii 2017-2020 

(Legea nr. 169/2017) 

În vederea realizării prevederilor programului respectiv ASEM instruiește studenții ciclului II, 

Masterat la programele din domeniul Drept și din domeniul Finanțe privind aspectele concurenței 

și a impactului ajutorului de stat asupra pieței de capital. În acest context a fost organizată Sesiune 

de comunicări pe tematica: Programului național în domeniul concurenței și ajutorului de stat 

pentru anii 2017-2020, la care au participat studenții facultății Finanțe. 

9.4.Strategia națională antidrog ( HG nr.233/2020 ) 

În ASEM anual 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.  

 

9.5.Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova (HG nr. 4/2014) 

La acest capitol ASEM respectă și implementează, în primul rând, politicile și strategiile ASEM 

în domeniul managementului calității, pentru a asigura competitivitatea studiilor universitare prin 

calitatea acestora și compatibilitatea cu standardele europene și mondiale. Funcționarea sistemului 

de management al calității este prezentat detaliat în capitolul 4 al respectivului raport.  

Pentru a rămâne competitivi pe piața educațională programele de studii pentru toate ciclurile de 

studii sunt ajustate periodic și racordate la cele mai bune practici în domeniu. Programele de studii 

de la ciclul II, Masterat au fost evaluate de către ANACEC și acreditate pe o perioada de 5 ani.  

În vederea creșterii competitivității ASEM sunt dezvoltate programe de studii comune cu diplomă 

dublă cu universitățile din România. 

În anul curent au fost elaborate și urmează a fi implementate programe de studii Business și 

Administrare și Informatică aplicată cu învățământ dual. 

Anual se discută în consiliile facultăților și în ședințele departamentelor nivelul de satisfacție a 

studenților și angajatorilor, calitatea conținutului programelor de studii și calitatea studiilor oferite. 

Se monitorizează realizarea recomandărilor ANACEC cu privire la asigurarea calității studiilor 

pentru a ne asigura că suntem competitivi pe piața educațională. 

Cadrele didactice conștientizează că educația și formarea profesională reprezintă factorul cheie al 

competitivității naționale. În acest context cadrele didactice din cadrul departamentelor sunt 

implicate activ în dezvoltarea profesională continuă, sinteza cărora este prezentată in anexe. 

Cadrele didactice ale ASEM fac parte din echipele de elaborare a standardelor de calificare pentru 

domeniul economic. 

Implicarea studenților în concursul online organizat de Proiectul PPF pentru studenții din 

Republica Moldova cu ocazia Zilei Europei 2022. Din cadrul facultății Contabilitate a participat 

la acest concurs Brighidin Irina, studenta grupei Con 202, care a fost premiată la ceremonia de 

decernare a premiilor, prezidată de Ion Gumene, Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, 

organizată la 22 iunie 2022, la Ministerul Finanțelor.   

De asemenea, cu implicarea reprezentanților Agenției de Investiții a fost organizată cu 

participarea studenților și cadrelor didactice Lecție publică cu genericul: Rolul brandului de țară 

în promovarea imaginei R. Moldova. 

https://ase.md/reglementari-asem/
https://mf.gov.md/ro/ppf
https://www.facebook.com/photo?fbid=2603774153087130&set=pcb.2603774453087100
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 În data de 15.12.2021 de către Costova Natalia, curator de grupă FB 201 a fost organizată 

Sesiune de comunicări pe tematica Strategiei Naționale de prevenire și combatere a 

corupției. 

 02.03.2022 - INSTRUIREA CELUI DE-AL DOILEA GRUP ÎN CADRUL 

PROGRAMULUI DE FORMARE MHELM. Din 02 martie 2022 s-a lansat instruirea 

celui de-al doilea grup de manageri instituționali în cadrul proiectului „Leadership și 

management în învățământul superior din Republica Moldova” (Moldova Higher 

Education Leadership and Management – MHELM). Programul de studii „Leadership și 

Management pentru conducători și manageri din instituții de învățământ superior din 

Republica Moldova” a fost acreditat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în 

Educație și Cercetare și a fost autorizat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

în luna iulie 2021. Acest program are un număr total de 1200 ore sau 40 credite. Din totalul 

de 1200 ore, 298 ore sunt de contact direct, iar 902 ore sunt preconizate pentru studiul 

individual. Cel de-al doilea grup de participanți include 52 de manageri, inclusiv 8 

prorectori, 11 decani și prodecani, 30 șefi și șefi-adjuncți de departamente, 3 conferențiari 

universitari din cadrul universităților- partenere: UTM, ASEM, USMF, UASM, USC și 

USARB. Din cadrul ASEM, la acest program vor participa 7 manageri: GUȚU Corneliu, 

prorector pentru cercetare și parteneriate, dr., conf.univ., MELNIC Igor, prorector cu 

activitate economică și socială, dr., conf. univ., CASIAN Angela , director al Școlii 

Masterale de Excelență în Economie și Business, dr., conf. univ., ZAPOROJAN 

Veaceslav, decanul facultății „Economie Generală și Drept”, dr., conf. univ., 

LIVANDOVSCHI Roman, decanul facultății „Business și Administrarea Afacerilor”, dr., 

conf. univ., BAJAN Maia, prodecanul facultății „Contabilitate”, dr., conf. univ., Cimpoieș 

Liliana, șef departament „Business Internațional”, dr., conf. univ.  

Mai multe informații despre proiectul MHELM pot fi găsite pe pagina oficială 

http://mhelm.utm.md/, pagina Facebook: https://www.facebook.com/MHELM.UTM/, precum și 

pe pagina proiectului MHELM, ASEM https://bri.ase.md/moldova-higher-education-leadership.../ 

  

9.6.Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovații pentru 

competitivitate” (HG nr. 952/2013) 

 17.09.2021. În vederea extinderii cunoștințelor în domeniul respectiv de către 

Departamentul Finanțe și Asigurări și Moldova IT Park a fost organizat Seminarul 

științifico-practic ”Moldova IT Park – un succes  derivat din implementarea unei politici 

publice fiscale inovaționale” și pe 22.09.2021 pentru studenții facultății Finanțe de către 

conducerea ASEM în parteneriat cu B.C. MAIB S.A. a fost organizată Lecția publică 

”Bankingul modern”. 

 Training ”Cumpărarea acțiunilor. Activitatea investițională” cu Vlad Caluș(online). 

La data de 16 noiembrie 2021, cu ocazia Zilei Internaționale a Studentului, Senatul 

Studenţesc al ASEM a anunțat înscrierea la trainingul „Cumpărarea acțiunilor. Activitate 

investițională”, moderat de speakerul Vlad Caluș, co-founder Planable, membru Forbes 

30 under 30. Au participat toți doritorii, link-ul fiind unul deschis, inclusiv și studenții 

facultății. 

https://www.facebook.com/events/299333055342267/?post_id=312399580702281&view

=permalink 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmhelm.utm.md%2F%3Ffbclid%3DIwAR25hZdqUUo4uHxz4Wju8ULerrzUIQznVFyatxeAv3l7xVMdyO3_DfLjXls&h=AT1HYaSpPlsE3NWQqcJnCU5UTrC1yPkJ2QGPcplbWWdILykBkG7EIkRdHbsL1ZFU9-w2JlialDO-9Rs4PHiK7zqyN1HjXn3K_hXcMqusrAp6JEVRZkS1VNOWKZEXKwIaoA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1pIwx-ZStRpDEoj07bRdmGlunZLMLfQq7loXvnimkBh-ivmVlnCtYFJiVzUiuDPieR3iWlm0eAvp3pwA0GV6x1cwAajKlVTtQweCdlGLvJbZLlz_hAIPsdjvA37SBDkU-sTQgQRADyyGaAwyD2-_WBYxC2G4H45wB1YiwXpiaju4hlGxrh0PhW507611H_YzSFB5vQ
https://www.facebook.com/MHELM.UTM/?__cft__%5b0%5d=AZWfHGl8Nu0KxFFqFiGOE_5P8NrE1u_MyOk8OB2MXPh580SdL-S3YSPHGtC6QQvgNEl3W8D4mP81o-Vx_CotIuK1ENu-dhwAX_V_bx6BM_irPpenK5PJ9dMMFa4jSw3Eq7Cn2OQ7wYAruJY4TRtx9VtMPtcM83pCrgqdv92NyWIWdw&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbri.ase.md%2Fmoldova-higher-education-leadership-and-management-mhelm%2F%3Ffbclid%3DIwAR1JyKalFN4mPYWEWpA6CNP03f0nweWh47unTE6OBIZPmLtl6VQ8vXPp1nc&h=AT3NSXzKZPcc5yb36OBpPj0HTzKaMtRafnPPyKze84dkMTDX3JJvf4icWPPqL15n54o_a8u1HZm1reYesoAWNn5-AbRFumq2kvDY_sQD1FfNvClYaOiCyyI5FT5bj9KKjw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1pIwx-ZStRpDEoj07bRdmGlunZLMLfQq7loXvnimkBh-ivmVlnCtYFJiVzUiuDPieR3iWlm0eAvp3pwA0GV6x1cwAajKlVTtQweCdlGLvJbZLlz_hAIPsdjvA37SBDkU-sTQgQRADyyGaAwyD2-_WBYxC2G4H45wB1YiwXpiaju4hlGxrh0PhW507611H_YzSFB5vQ
https://www.facebook.com/events/299333055342267/?post_id=312399580702281&view=permalink
https://www.facebook.com/events/299333055342267/?post_id=312399580702281&view=permalink
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 08.02.2022 - Lecție publică: MANAGEMENTUL CORPORATIV în cadrul BC 

"MAIB" SA. Departamentul Management și Antreprenoriat în colaborare cu BC "MAIB" 

SA a organizat o lecție publică, în format online, pentru studenții din anul III, programul 

de studii Business și Administrare (BA). Reprezentanții BC "MAIB" SA s-au referit la 

tendințele actuale în managementul corporativ și experiența BC "MAIB" SA în domeniul 

dat. Evenimentul a fost organizat în cadrul cursului Managementul corporativ, fiind 

moderat de către conf. univ., dr. Turcanu Gheorghe. (6) Lecție publică: 

MANAGEMENTUL CORPORATIV în cadrul BC "MAIB" - Rezultatele căutării | 

Facebook 

 09.02.2022 - Masa rotundă ”INOVAȚII ÎN BUSINESS: PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII”. 

Miercuri, 9 februarie 2022, în cadrul Cercului științific studențesc ”Managerul de succes” 

a fost organizată o masă rotundă cu genericul ”INOVAȚII ÎN BUSINESS: PROVOCĂRI 

ȘI SOLUȚII”.  În calitate de invitați speciali au fost reprezentanții grupului de companii 

Security Solutions: CEO – Vladislav Papanaga, Co-fondatoarea companiei – Ecaterina 

Papanaga, HR director – Lilia Tipa, Directorul departamentului ”Marketing” – Nadejda 

Scripnicenco. În cadrul evenimentului au fost discutate următoarele subiecte: Rolul 

inovațiilor în companie; Business proceselor prin implementarea intiligenței artificiale; 

Digitalizarea businessului; Responsabilitatea socială ca partea componentă a strategiei 

companiei ”Security Solutions”; Particilaritățile culturii organizaționale într-o companie 

modernă; Procesul de rectutare, formare și perfecționare al angajaților în cadrul 

”Academiei de formare a personalului Security Solutions”. 

Masa rotundă s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, precum și cu o victorină pentru 

studenți.  

Evenimentul a fost coordonat de conf. univ., dr. Irina Dorogaia și conf. univ., dr. Mariana Șendrea, 

departamentul ”Management și Antreprenoriat”. Masa rotundă ”INOVAȚII ÎN BUSINESS: 

PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII” - ASEM 

 27.05.2022 – Conferința științifico-practică internațională cu genericul 

”ECONOMIE, FINANȚE, BANCI ȘI EDUCAȚIE: PROBLEME ACTUALE ALE 

DEZVOLTĂRII, REALIZĂRI ȘI INOVAȚII”. (6) Conferința științifico-practică 

internațională cu genericul ”ECONOMIE, FINANȚE, BANCI ȘI EDUCAȚIE: 

PROBLEME ACTUALE ALE DEZVOLTĂRII, REALIZĂRI ȘI INOVAȚII”. - 

Rezultatele căutării | Facebook cadrele didactice din cadrul departamentului Management 

și Antreprenoriat, COVAȘ Lilia, dr. hab., conf. univ. și DOROGAIA Irina dr., conf. univ. 

au participat la Conferința științifico-practică internațională cu genericul ”ЕКОНОМІКА, 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА ОСВІТА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

РОЗВИТКУ, ДОСЯГНЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ /ECONOMIE, FINANȚE, BANCI ȘI 

EDUCAȚIE: PROBLEME ACTUALE ALE DEZVOLTĂRII, REALIZĂRI ȘI 

INOVAȚII”, organizată de ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ or. Odesa, Ucraina. În cadrul platformei academice 4: EDUCAȚIA 

ECONOMICĂ MODERNĂ: METODE INOVATORI ȘI TEHNOLOGII DIGITALE, 

profesorii ASEM au fost prezentate 2 comunicări:   

1. Perspectivele implementării învățământului dual în Moldova și Ucraina – COVAȘ 

Lilia, dr. hab., conf. univ. și STRELNICOVA Anastasia. Autorii au prezentat 

rezultatele studiului în cadrul proiectului Integrating Dual Higher Education In 

Moldova and Ukraine (COOPERA), Erasmus +.  

https://www.facebook.com/search/top/?q=Lec%C8%9Bie%20public%C4%83%3A%20MANAGEMENTUL%20CORPORATIV%20%C3%AEn%20cadrul%20BC%20%22MAIB%22%20
https://www.facebook.com/search/top/?q=Lec%C8%9Bie%20public%C4%83%3A%20MANAGEMENTUL%20CORPORATIV%20%C3%AEn%20cadrul%20BC%20%22MAIB%22%20
https://www.facebook.com/search/top/?q=Lec%C8%9Bie%20public%C4%83%3A%20MANAGEMENTUL%20CORPORATIV%20%C3%AEn%20cadrul%20BC%20%22MAIB%22%20
https://ase.md/masa-rotunda-inovatii-in-business-provocari-si-solutii/
https://ase.md/masa-rotunda-inovatii-in-business-provocari-si-solutii/
https://www.facebook.com/search/top/?q=Conferin%C8%9Ba%20%C8%99tiin%C8%9Bifico-practic%C4%83%20interna%C8%9Bional%C4%83%20cu%20genericul%20%E2%80%9DECONOMIE%2C%20FINAN%C8%9AE%2C%20BANCI%20%C8%98I%20EDUCA%C8%9AIE%3A%20PROBLEME%20ACTUALE%20ALE%20DEZVOLT%C4%82RII%2C%20REALIZ%C4%82RI%20%C8%98I%20INOVA%C8%9AII%E2%80%9D.%20
https://www.facebook.com/search/top/?q=Conferin%C8%9Ba%20%C8%99tiin%C8%9Bifico-practic%C4%83%20interna%C8%9Bional%C4%83%20cu%20genericul%20%E2%80%9DECONOMIE%2C%20FINAN%C8%9AE%2C%20BANCI%20%C8%98I%20EDUCA%C8%9AIE%3A%20PROBLEME%20ACTUALE%20ALE%20DEZVOLT%C4%82RII%2C%20REALIZ%C4%82RI%20%C8%98I%20INOVA%C8%9AII%E2%80%9D.%20
https://www.facebook.com/search/top/?q=Conferin%C8%9Ba%20%C8%99tiin%C8%9Bifico-practic%C4%83%20interna%C8%9Bional%C4%83%20cu%20genericul%20%E2%80%9DECONOMIE%2C%20FINAN%C8%9AE%2C%20BANCI%20%C8%98I%20EDUCA%C8%9AIE%3A%20PROBLEME%20ACTUALE%20ALE%20DEZVOLT%C4%82RII%2C%20REALIZ%C4%82RI%20%C8%98I%20INOVA%C8%9AII%E2%80%9D.%20
https://www.facebook.com/search/top/?q=Conferin%C8%9Ba%20%C8%99tiin%C8%9Bifico-practic%C4%83%20interna%C8%9Bional%C4%83%20cu%20genericul%20%E2%80%9DECONOMIE%2C%20FINAN%C8%9AE%2C%20BANCI%20%C8%98I%20EDUCA%C8%9AIE%3A%20PROBLEME%20ACTUALE%20ALE%20DEZVOLT%C4%82RII%2C%20REALIZ%C4%82RI%20%C8%98I%20INOVA%C8%9AII%E2%80%9D.%20
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2. Schimbarea relațiilor în contextual Industrializării 4.0 - DOROGAIA Irina, dr. 

conf. univ. (studiul în cadrul proiectului ”Crearea modelului de management al 

schimbărilor organizaționale pentru întreprinderile mici și mijlocii prin provocările 

Industrializării 4.0”, NR. 22.00208.0807.10/PD I). 

La data de 21 aprilie 2021, in cadrul unității de curs ”Inovații financiare”, la ciclul II, Masterat, 

titular - dr. Moroi Tatiana s-a desfășurat, in format online, lecția publica cu genericul „Dezvoltarea 

FinTeh in contextul inovațiilor”, având in calitate de speaker invitat pe Alexandru Seran, Country 

Manager, DATEIO, Romania. Dl Seran le-a împărtășit masteranzilor experiența companiei 

DATEIO, care furnizează băncilor de top din Europa Centrala si de Est modele inteligente de 

analiza a datelor cu ajutorul Tehnologiilor Informaționale. 

 

9.7.Strategia de adaptare la schimbarea climei (HG nr. 1009/2014) 

Pe 22 decembrie 2021 cu suportul proiectului EU Water Initiative for Eastern Partnership a fost 

organizată sesiunea de instruire cu tema: Aplicarea instrumentelor economice în gestiunea 

resurselor acvatice, a corpurilor de apă și a infrastructurii acvatice în Republica Moldova.   

Scopul sesiunii de instruire este dezvoltarea capacităților în domeniul aplicării instrumentelor 

economice de gestionare a resurselor de apă pentru dezvoltarea progresivă și durabilă a sectorului 

apei în Republica Moldova și creșterea nivelului de siguranță în utilizarea apei.   

https://www.facebook.com/finante.ase.md/posts/pfbid02werdvkByzSZH1U2CHjXT43qHcJJgCa

cr56nVeAdDp4jTzsDrNsGGp4EyVS3sefKSl 

 

9.8.Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020” (HG nr.338/2014) 

În vederea realizării obiectivelor strategiei au fost organizate mai multe activități pentru studenții 

programului de studii Servicii hoteliere, Turism și Agrement, după cum urmează: 

 Seară Culturală ”Tradiții și obiceiuri în Republica Moldova și Republica 

Azerbaidjan”.    Pe data de 15 noiembrie, membrii Senatului Studențesc al ASEM cu 

susținerea Ambasadei Azerbaidjanului în Moldova au lansat I-a ediție a evenimentului 

,,SEARĂ MULTICULTURALĂ” cu sloganul,, Fiecare este unic, dar în același timp noi 

toți suntem egali”.  Evenimentul a avut loc în Biblioteca Ambasadei Azerbaidjanului, iar 

invitați în cadrul evenimentului au fost atât studenții ASEM, cât și colegii din USM.  

La eveniment studenții s-au familiarizat cu unele elemente economice, culturale și gastronomice 

ale Azerbaidjanului. Concomitent, în scopul familiarizării culturale a ambelor părți, au fost 

analizate în paralel tradițiile Republicii Moldova și ale Republicii Azerbaidjan.  

 15.09.2021 – Vizită de documentare la Combinatul de Vinuri "Cricova" S.A. În data 

de 15 septembrie 2021, studenții facultății Business și Administrarea Afacerilor, programul 

de studii Business și Administrare, au efectuat, în cadrul cursului Managementul 

aprovizionării și vânzării, o vizită de documentare la Combinatul de Vinuri "Cricova" S.A. 

Alături de conf. univ. dr. Negru Ion, aceștia au putut vedea care este modul de organizare 

a producției, aprovizionării și vânzării produselor Cricova. 

https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid0377rcint8k9L7cGvyyw1mDzekdG1

uaMA48qwZVcTFhfc6mUvqZL23gBro6sQC8kjrl 

 27.09.2021 – Seminar informativ organizat cu ocazia ZILEI MONDIALE A 

TURISMULUI și 30 ANI ai ASEM cu tema “Rolul ASEM în formarea cadrelor 

pentru industria turismului și serviciilor hoteliere: 25 ani de experiența”. Pe 

27.09.2021, în cadrul departamentului Comerț, Turism și Alimentație Publică a avut loc 

https://www.facebook.com/finante.ase.md/posts/pfbid02werdvkByzSZH1U2CHjXT43qHcJJgCacr56nVeAdDp4jTzsDrNsGGp4EyVS3sefKSl
https://www.facebook.com/finante.ase.md/posts/pfbid02werdvkByzSZH1U2CHjXT43qHcJJgCacr56nVeAdDp4jTzsDrNsGGp4EyVS3sefKSl
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid0377rcint8k9L7cGvyyw1mDzekdG1uaMA48qwZVcTFhfc6mUvqZL23gBro6sQC8kjrl
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid0377rcint8k9L7cGvyyw1mDzekdG1uaMA48qwZVcTFhfc6mUvqZL23gBro6sQC8kjrl
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Seminarul informativ organizat cu ocazia ZILEI MONDIALE A TURISMULUI și 30 ANI 

ai ASEM cu tema “Rolul ASEM în formarea cadrelor pentru industria turismului și 

serviciilor hoteliere: 25 ani de experiența”.  Raportori: dr. hab., prof. univ. Elena Turcov, 

șef departament și dr., conf. univ. Roman Livandovschi, decan FBAA. La eveniment au 

participat cadrele didactice ale departamentului și studenții specialității SHT (Servicii 

hoteliere, Turism și Agrement).  

Printre subiectele vizate au fost: dezvoltarea şi creşterea incluzivă a turismului, „repornirea” 

turismului în condiţiile actuale, beneficiile turismului intern etc. Participanții au manifestat interes 

vădit, adresând diverse întrebări, astfel că dialogul s-a dovedit a fi unul productiv. 

https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid021K3W3p78cWpr2ZgUXqtJWc1bfSDLNc

W8Uga2FodSjEzA3aCKniiJFGRcSYQkU4Fel 

 29.09.2021 – Vizită de documentare la Château Vartely Winery. În data de 29 

septembrie 2021, studenții anului întâi și patru ai facultății Business și Administrarea 

Afacerilor, specialitatea Tehnologia și Managementul Alimentației Publice, au efectuat 

în cadrul cursului Oeonologie, o vizită de documentare la Château Vartely Winery.  

Alături de conf. univ. dr. Valentina Calmîș , am avut ocazia de a vedea care este tehnologia de 

producere a vinului, dotarea tehnică a vinăriei, spatiile de maturare a băuturilor, sortimentul 

vinurilor (alb, rose, roșu). Studenții au rămas încântați de această vizită și de locul pitoresc în care 

este amplasată vinăria. 

https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid0W6L7pkZaobH6ew2xxhap1HAhrDwaY6c

g9cp5VerWFfLMhyBZxA75VMxgorCJ5p3Xl 

 09.10.2021 – Vizită de studiu la stațiunea balneoclimaterică „Codru” și excursii la 

două muzee și patru mănăstiri. În data de 09 octombrie 2021, studenții Facultății 

„Business și Administrarea Afacerilor”, specialitatea „Business și Administrare” în cadrul 

disciplinei „Turism International”, împreună cu coordonatorul conf.univ., dr. Maxim 

Vasile au petrecut timpul util și interesant într-o vizită de studiu la stațiunea 

balneoclimaterică „Codru” și în excursii la două muzee și patru mănăstiri. 

Scopul vizitelor a fost familiarizarea studenților cu obiectivele turistice din RM. La final, studenții 

au organizat un brainstorming, unde au generat idei de promovare a turismului local și de a crește 

numărul turiștilor în Republica Moldova. 

 15.04.2022 - Excursie turistică cu tematica "Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt -

artera principală a Chișinăului". La data de 15 aprilie 2022, studenții anului II ai 

specialității Servicii Hoteliere, Turism și Agrement, grupa academică SHT202, disciplina 

Tehnologii de turism, profesor coordonator Adrian Bulican, au pus în aplicare etapele de 

organizare și desfășurare a unei Excursii turistice cu tematica "Bulevardul Ștefan cel Mare 

și Sfânt -artera principală a Chișinăului" în cadrul căreia au descoperit istoria și 

frumusețea câtorva obiective turistice. 

 02.06.2022 – Excursia cu tema ,,Monumentele de arhitectură de pe str. Alexei 

Mateevici”. La data de 2 iunie 2022, studenții anului II ai specialității Servicii hoteliere 

,Turism și Agrement, grupa academică SHT-201 ,evaluați de către dr. conf. univ. Bulican 

Adrian au organizat excursia cu tema ,,Monumentele de arhitectură de pe str. Alexei 

Mateevici”, în cadrul căreia au cutreierat prin istoria obiectivelor arhitecturale și au dat 

dovadă de profesionalism și competențe acumulate la disciplina Tehnologii în turism. 

 

https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid021K3W3p78cWpr2ZgUXqtJWc1bfSDLNcW8Uga2FodSjEzA3aCKniiJFGRcSYQkU4Fel
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid021K3W3p78cWpr2ZgUXqtJWc1bfSDLNcW8Uga2FodSjEzA3aCKniiJFGRcSYQkU4Fel
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid0W6L7pkZaobH6ew2xxhap1HAhrDwaY6cg9cp5VerWFfLMhyBZxA75VMxgorCJ5p3Xl
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid0W6L7pkZaobH6ew2xxhap1HAhrDwaY6cg9cp5VerWFfLMhyBZxA75VMxgorCJ5p3Xl
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9.9.Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020 
(HG nr. 685/2012) 

Cadrul de politici pe termen lung şi mediu privind dezvoltarea întreprinderilor micro, mici şi 

mijlocii (IMM-uri) din Republica Moldova este oferit de Strategia de dezvoltare a sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 şi Planul de acţiuni privind 

implementarea acestei Strategii pentru anii 2012-2014.  

O direcție prioritară a acestei Strategii este dezvoltarea capitalului uman prin promovarea 

competențelor şi culturii antreprenoriale. 

În prezent, educația antreprenorială este parte componentă a cursurilor opționale de profil 

economic care se conțin în Curriculumul National ca ore obligatorii şi opționale recomandate de 

Ministerul Educației. În cadrul ASEM educația 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 

învățământ universitar, la ciclu I. Disciplina respectivă urmărește scopul familiarizării studenților 

cu principiile dreptului afacerilor, legislația ce reglementează activitatea de întreprinzător, 

deosebirea activității de întreprinzător de alte activități social – utile, determinarea cercului de 

activității premise față de cele pot fi practicate în baza permiselor speciale (licențelor), monopol 

de stat sau a activităților interzise, procedura de înregistrare de stat a subiectelor dreptului 

afacerilor, organizarea şi activitatea persoanei juridice, modul de reorganizare şi lichidare a 

subiectelor dreptului afacerilor, procesul de insolvabilitate, principalele forme de organizare 

juridică a subiecților dreptului afacerilor şi organizarea internă a acestora. 

În acest context, curriculumul universitar presupune o echilibrare a planurilor şi programelor de 

învățământ, obținerea unor rezultate adecvate cerințelor zilei de azi şi tendințelor dezvoltării 

social-economice. Curriculumul universitar este o premisă a asigurării calității procesului de 

învățământ. 

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 Indicațiile metodice la disciplina dreptul afacerilor 

(http://irek.ase.md/). În același timp cadrele didactice realizează stagii de practică de formare în 

cadrul diferitor întreprinderi. În cele ce urmează sunt menționate activități de suport în realizarea 

obiectivelor Strategiei de Dezvoltare a IMM: 

 Workshop “SMM: de la teorie la practică’’ . La data de 1 aprilie 2022, studenții facultății 

BAA au participat la workshop-ul organizat de Senatul Studențesc ,”SMM: de la teorie la 

practică’’ alături de Valentina Gaidarji, specialistă în SMM, absolventă ASEM licențiată 

în marketing. Participând la workshop, participanții au obținut cunoștințe privind inițierea 

în SMM, care sunt avantajele și beneficiile profesiei, precum și alte secrete din culisele 

SMM. 

https://www.facebook.com/valiushka.gaidarji/posts/pfbid02oLNE8bQnHuWgkgdEFVGk

hFrPNzAbtpXyQtkrcE5pdRg3yHj6pLE5YEvaL3Lih63yl 

  

 28.09.2021 – Vizită de informare la OCN Microinvest SRL. În data de 28 septembrie 

2021, studenții anului 3, programul de studii Business și Administrare, au efectuat, în 

cadrul cursului Managementul riscurilor în afaceri, o vizită de informare la compania de 

microfinanțare OCN Microinvest SRL. 

http://irek.ase.md/
https://www.facebook.com/valiushka.gaidarji/posts/pfbid02oLNE8bQnHuWgkgdEFVGkhFrPNzAbtpXyQtkrcE5pdRg3yHj6pLE5YEvaL3Lih63yl
https://www.facebook.com/valiushka.gaidarji/posts/pfbid02oLNE8bQnHuWgkgdEFVGkhFrPNzAbtpXyQtkrcE5pdRg3yHj6pLE5YEvaL3Lih63yl
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Alături de lector univ. Gușuvati Aliona, studenții au făcut cunoștință cu politicile și procedurile 

companiei privind gestiunea riscurilor, inclusiv legate de riscurile de credit.  

În final, studenții au avut posibilitatea de a face cunoștință cu departamentele din cadrul companiei 

de microfinanțare, precum și privind oportunitățile ce le oferă aceasta angajaților. 

https://www.facebook.com/ASEM.departMgA/posts/pfbid02H1koPoGrvGP85reYNiZqYoNJbA

dvtkRDp66xMg3R3w4jU4mh1HBWGAmiiCmi6SE2l 

 

 

9.10. Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 (HG nr. 

880/2012) 

 03.02.2022 - Masa rotundă ,,GESTIONAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE 

INTELECTUALĂ PENTRU AFACERILE INOVATIVE”. Pe 03 februarie 2022, în 

cadrul Cercului științific studențesc „Managerul de succes” a fost organizată o masa 

rotunda online cu genericul ,,GESTIONAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE 

INTELECTUALĂ PENTRU AFACERILE INOVATIVE”. 

La eveniment au participat studenți și profesori din cadrul ASEM. În calitate de invitat special a 

fost dl Andrei MOISEI, consultant principal Secția Comunicare și instruire din cadrul Agenției de 

Protecție a Proprietății Intelectuale (AGEPI). În cadrul evenimentului au fost discutate următoarele 

subiecte: Premisele managementului proprietății intelectuale; Specificul produselor intelectuale în 

calitate de mărfuri; dintre idei, creativitate, inspirație, invenție, inovație, obiecte de proprietate 

intelectuală; Integrarea obiectelor de proprietate intelectuală în circuitul economic. Masa rotundă 

s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri. Evenimentul a fost coordonat de conf. univ., 

dr. Irina Dorogaia și conf. univ., dr. Mariana Șendrea, departamentul „Management și 

Antreprenoriat”, ASEM. 

https://www.facebook.com/ASEM.departMgA/posts/pfbid02ymHHVAtSXjivGdXLa2oHGJYX

QkrcvF3R3bWKWhWfFk7pz7ySiHBuURvzZgXp9fGjl 

 

 Studenții si masteranzii ultimului an de studii ai facultății Finanțe au beneficiat de o lecție 

publica cu genericul "Reguli pentru prezentarea referintelor bibliografice si citarea 

surselor de informare", având in calitate de moderator pe Dna Silvia Habasescu, Sef 

Serviciu Asistenta informațională al Biblioteca Științifică ASEM, care s-a petrecut in 

format online la data de 08 februarie 2022.  

(https://www.facebook.com/finante.ase.md/photos/pcb.3033239106926861/3033233500260755) 

 

9.11. Strategia Națională în domeniul protecției consumatorilor pentru perioada 2013-2020 

(HG nr. 560/2013) 

În contextul  aprobării de către Guvern a Strategiei în domeniul protecției 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 protecției 

consumatorului” la ciclul I – licență, ca o disciplină obligatorie pentru toate specialitățile de drept, 

inclusiv la ciclul II – master.  

Pe parcursul anului universitar 2021-2022, în vederea promovării conținutului disciplinei 

respective au fost promovate acțiuni de informare şi educare cu caracter permanent şi eficient, 

astfel încât implementarea curriculei la disciplina Protecția consumatorilor fiind una temeinică şi 

eficientă. Scopul principal al Strategiei cu privire la creșterea capacității decizionale a 

consumatorilor, au fost desfășurate prin acțiuni importante cu privire la informarea consumatorilor, 

https://www.facebook.com/ASEM.departMgA/posts/pfbid02H1koPoGrvGP85reYNiZqYoNJbAdvtkRDp66xMg3R3w4jU4mh1HBWGAmiiCmi6SE2l
https://www.facebook.com/ASEM.departMgA/posts/pfbid02H1koPoGrvGP85reYNiZqYoNJbAdvtkRDp66xMg3R3w4jU4mh1HBWGAmiiCmi6SE2l
https://www.facebook.com/ASEM.departMgA/posts/pfbid02ymHHVAtSXjivGdXLa2oHGJYXQkrcvF3R3bWKWhWfFk7pz7ySiHBuURvzZgXp9fGjl
https://www.facebook.com/ASEM.departMgA/posts/pfbid02ymHHVAtSXjivGdXLa2oHGJYXQkrcvF3R3bWKWhWfFk7pz7ySiHBuURvzZgXp9fGjl
https://www.facebook.com/finante.ase.md/photos/pcb.3033239106926861/3033233500260755
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pe de o parte, în calitate de studenți despre drepturile lor şi, pe de altă parte, în calitate de beneficiari 

de produsele şi servicii plasate pe piață. Rolul şi importanța programelor educaționale va crește, 

iniţiindu-se educarea consumatorilor în instituțiile de învățământ superior şi apoi, în baza unui 

curriculum mai complexe, la nivel de master, la disciplina Protecția consumatorilor. 

Pe 21 septembrie 2021, departamentul ”Finanțe și Asigurări” din cadrul facultății „Finanțe” a 

organizat în contextul aniversării a 30 ani de la fondarea Academiei de Studii Economice a 

Moldovei sesiunea pentru studenți ”Aspectul psihologic în educația financiara” prezentată de 

Dl Sanduleac Sergiu, doctor în psihologie, Universitatea Pedagogica de Stat ”Ion Creanga” și de 

Dna Busmachiu Eugenia, doctor în științe economice, ASEM. 

(https://www.facebook.com/finante.ase.md/photos/pcb.2932812380302868/2932811100302996/ 

) 

 

9.12. Politica Naționala de Sănătate a Republicii Moldova 2007-2021 (HG nr. 886/2007) 

Politica Națională de Sănătate reprezintă un ansamblu de priorități şi direcții de dezvoltare în 

domeniul sănătății. Scopul Politicii Naționale de Sănătate constă în crearea condițiilor optime 

pentru realizarea maximă a potențialului de sănătate al fiecărui individ pe parcursul întregii vieți 

şi atingerea unor standarde adecvate de calitate a vieții populației. Obiectivele specifice ale 

Politicii Naționale de Sănătate:   

    a) asigurarea securității economice şi sociale a populației; 

    b) promovarea sănătății şi prevenirea maladiilor;     

    c) asigurarea unui început sănătos în viață; 

    d) menținerea sănătății tinerii generații; 

    e) controlul bolilor cronice necontagioase; 

    j) crearea unui mediu ambiant sănătos şi sigur; 

   g) garantarea vieții fără violență şi traume; 

    i) asigurarea condițiilor pentru ameliorarea sănătății mintale; 

   l) controlul maladiilor contagioase 

   m) obținerea de noi performanțe în sistemul de ocrotire a sănătății. 

Securitatea statului şi dezvoltarea durabila a societății vor fi obținute şi prin intermediul menținerii 

şi fortificării sănătății tinerei generații, prin intermediul parteneriatului dintre autoritățile 

administrației publice (centrale şi locale), comunitate, societatea civilă şi structurile internaționale. 

Sănătatea umană este o condiție a existenței fizice a persoanei. Numai o persoană sănătoasă atât 

fizic cât şi moral, poate fi considerată pe deplin aptă de activitate şi un subiect activ al societăţii. 

Astfel, dreptul la protecţia sănătăţii este cerinţa fără de care nu poate exista fiinţa umană, respectiv, 

condiţia existenței speciei umane în general.  

Includerea disciplinei „Dreptul sănătății” în planul de studii pentru specialitatea „Drept economic”, 

masterat, nu e deloc întâmplătoare deoarece cu toții suntem consumatorii serviciilor medicale, în 

calitate de persoane fizice, şi e necesar de a ști 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 sănătății se analizează așa 

probleme cum ar fi: reglementarea activității personalului medical şi farmaceutic; drepturile şi 

obligațiile pacienților în exercitarea dreptului la protecția sănătății; acordarea ajutorului medical 

în realizarea dreptului la viață; reglementarea juridică a sănătății reproductive; dreptul la protecția 

sănătății a bolnavilor cu maladii transmisibile; protecția sănătății mentale; reglementarea 

https://www.facebook.com/finante.ase.md/photos/pcb.2932812380302868/2932811100302996/
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transplantului de organe, țesuturi și de celule umane; cercetările biomedicale şi experimentele pe 

subiecții umani: aspecte legale și etice; măsurile legale pentru abuzuri în sistemul de sănătate.  

Alte activități organizate în vederea realizării obiectivelor Politicii Naționale sunt: 

 06.09-17.09.2021. Diseminarea Instrucțiunii privind comportamentul studenților în 

contextul situației epidemiologoce COVID-19 cu participarea studenților facultății 

Finanțe  

 18.11.2021 Lecția publică ”Formule moderne de protecție a sănătății tinerilor în 

perioada de pandemie” organizată de Conducerea facultății și reprezentanții Ministerului 

Sănătății 

 21.02-25.02.2022. Instructajul privind securitatea și sănătatea în muncă pe parcursul 

realizării stagiului de practică, pentru studenții anului III  

 11.04-15.04.2022. Instructajul privind securitatea și sănătatea în muncă pe parcursul 

realizării stagiului de practică, pentru studenții anului II  

 03.06.2022. Comunicare științifică ”Profilul asistenței financiare destinate fortificării 

sistemului de sănătate al Republicii Moldova la etapa actuală”, în cadrul Conferinței 

științifice internaționale „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al 

Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 

Elena Zubcova, doctorandă. 

9.13. Programul național în domeniul nutriției și alimentației pentru anii 2014-2020 (HG nr. 

730/2014) 

 10.12.2021 - Masă rotundă on-line cu genericul ”Mărturii din bucătăria TAP direct 

de la absolvenții specialității Tehnologia şi managementul alimentației publice”. În 

data de 10 decembrie 2021, colaboratorii departamentul Comerț, Turism și Alimentație 

Publică au organizat o masă rotundă on-line cu genericul ”Mărturii din bucătăria TAP 

direct de la absolvenții specialității Tehnologia şi managementul alimentației publice” la 

care au participat în calitate de invitați: 

1.Reprezentanţi ai mediului de afaceri, foști absolvenți ASEM. 

• Bivol Lidia, proprietara Atelierul de patiserie artizanală „Deserturi de la Lidia”, absolventă 

ASEM, specialitatea TAP, anul absolvirii 2018; 

• Gureu Mirela, „Greek Zante Street”, Londra, proprietară a unei rulote de alimentație, specializată 

pe bucătăria grecească, absolventă ASEM, specialitatea TAP, anul absolvirii 2020; 

• Goraş Maria, SRL „Cappucino”, administrator, absolventă ASEM, specialitatea TAP, anul 

absolvirii 2020.  

2.Studenţii specialităților: Tehnologia şi managementul alimentației publice, Merceologie și 

Comerț, Servicii hoteliere și agrement. 

3.Angajaţii departamentului “Comerţ, Turism şi Alimentaţie Publică”. 

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 cu 

istoriile de succes a absolvenţilor, care au reuşit să-şi deschidă propriile mini afaceri, precum şi 

cum e să fii în calitate de angajat. Activitatea a fost foarte interactivă, studenții au manifestat un 

interes deosebit față de problemele discutate. Evenimentul online s-a încheiat cu o sesiune de 

întrebări și răspunsuri. 

https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid02DHC7HudmxcaHgx9bPqoFxojSmXPQ9

CzzN5BpX9cvJsj44EkbZWqJ9HQaqsyzuz93l 

 21.09.2021 – Vizită de documentare la Mussels Seafood and Wine Restaurant. În data 

de 21 septembrie 2021, studenții facultății Business și Administrarea Afacerilor, 

https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid02DHC7HudmxcaHgx9bPqoFxojSmXPQ9CzzN5BpX9cvJsj44EkbZWqJ9HQaqsyzuz93l
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid02DHC7HudmxcaHgx9bPqoFxojSmXPQ9CzzN5BpX9cvJsj44EkbZWqJ9HQaqsyzuz93l
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specialitatea Tehnologia și Managementul Alimentației Publice, anul patru, grupa TAP 

181, au efectuat în cadrul cursului Organizarea și gestiunea în unitățile alimentației publice, 

o vizită de documentare la Mussels Seafood and Wine Restaurant.  

Alături de conf. univ. dr. Olga Tabunșcic, am avut ocazia de a vedea care este modul de organizare 

a producției, dotarea tehnică a unității, sortimentul preparatelor bazat pe unul exotic (creveți, midii, 

inclusiv cu degustație). Studenții au rămas încântați de această unitate și de ospitalitatea 

proprietarului acesteia care le-a făcut o excursie și le-a relatat cum a început de la etapa ideii până 

la realizarea ei. 

https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid02rDtqvFXxa7SC2KjLPvBtF9YCEyCYq9s

HsHFTKxqmm5aTyTvewpRxMbY5kTLys3nUl 

 

9.14. Planul naţional pentru prevenirea şi combaterea traficului de ființe umane pentru anii 

2018-2020 (HG nr.461/2018) 

21 octombrie 2021 – Lecţie publică cu genericul „Victimologie. Aspecte juridice și psihologice 

de asistență a victimelor violenței în familie”. Invitați: specialiști de la Centrul de Drept al 

Femeilor din Republica Moldova” (disponibil pe: https://ase.md/victimologie-aspecte-juridice-si-

psihologice-de-asistenta-a-victimelor-violentei-in-familie/ ). 

 

9.15. Programul naţional de asigurare a egalității de gen pentru anii 2016-2020 

 21.09.2021. Lecția publică ”Promovarea abordării integratoare a egalității de gen în cadrul 

politicilor bugetar-fiscale în Republica Moldova”, pentru studenții facultății Finanțe. 

Moderatorul evenimentului Rodica Zadnipru, consultant principal din cadrul Secretariatului 

Parlamentului Republicii Moldova, a pus accent, în discursul său, pe unele aspecte importante 

ale strategiilor privind egalitatea de gen în realizarea politicilor bugetar-fiscale. Masteranzii 

prezenți la eveniment s-au implicat activ în discuțiile propuse de moderator şi profesorul 

Andrei Petroia, dr., conf.univ., ASEM.  

(https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/pcb.4699275083456600/469924399345970

9/ )   

 Septembrie 2022. În cadrul cercului științific al masteranzilor au fost prezentate comunicări 

științifice: 

 ”Analiza de gen a cheltuielilor publice pentru asigurarea cu pensii în Republica Moldova”, 

masteranzii grupei FPF 201m Varzari Ion, Gasnas Alexandra;  

 ”Analiza de gen a cheltuielilor publice pentru securitate socială și bunăstare în Republica 

Moldova”, Caraja Nadejda, masterandă FPF 201m;  

 ”Analiza de gen a cheltuielilor publice pentru sănătate în Republica Moldova” , 

Berezovschi Nadejda, masterandă FPF 201m;  

 ”Gender analysis of public spending for health care in the Republic of Moldova”, Burac 

Adriana, masterandă FPF 201m;  

 ”Gender analysis of public spending for pension insurance in the Republic of Moldova”, 

Goncearova Tatiana, masterandă FPF 201m. 

 

 09.02-10.02.2022. Participarea la Forum on CSOs’ role and opportunities for cooperation 

“Gender equality and women’s empowerment in Eastern Partner countries”, EU4Gender 

Equality Helpdesk, NIRAS, Sweden, a dlui Petroia Andrei, conf. univ., dr. cu comunicarea 

”Strategies to prevent and eliminate violence against women and girls in the Eastern 

Neighbourhood”,  

https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid02rDtqvFXxa7SC2KjLPvBtF9YCEyCYq9sHsHFTKxqmm5aTyTvewpRxMbY5kTLys3nUl
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid02rDtqvFXxa7SC2KjLPvBtF9YCEyCYq9sHsHFTKxqmm5aTyTvewpRxMbY5kTLys3nUl
https://ase.md/victimologie-aspecte-juridice-si-psihologice-de-asistenta-a-victimelor-violentei-in-familie/
https://ase.md/victimologie-aspecte-juridice-si-psihologice-de-asistenta-a-victimelor-violentei-in-familie/
https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/pcb.4699275083456600/4699243993459709/
https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/pcb.4699275083456600/4699243993459709/
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 În Sesiunea de ABSOLVIRE 2022 au fost elaborate și susținute cu succes Teze de master cu 

tematica gender: ”Gender analysis of public spending on social security and welfare in the 

Republic of Moldova”, Murzac Alexandru, masterand grupa AFB 201m; tema ”Gender gaps 

in financing public expenditures in the Republic of Moldova”, Volcinschi Dragomir-Gabriel, 

masterand grupa AFB 201m; tema ”Measuring the effects of introducing Gender Responsive 

Budgeting”, Vihrova Galina, masterandă grupei AFB 201m. 

 Alte activități țin de realizarea cercetărilor științifice în cadrul elaborării tezelor de doctorat:  

1. „Integrarea aspectului de gender în procesul bugetar în Republica Moldova” de către 

Sandu Irina, doctorandă 

2.  „Promovarea abordării integratoare a egalității de gen în cadrul politicilor bugetar-

fiscale în Republica Moldova”, Zadnipru Irina, doctorandă 

3.  „Impactul decalajului salarial între femei și bărbați asupra situației socio-economice a 

Republicii Moldova”, Robu Mariana, doctorandă. 

 

9.16. Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 (HG nr. 301/2014) 

Obiectivele specifice din cadrul Strategiei de mediu au fost abordate în cadrul Şcolii academice a 

educaţiei de mediu pentru tineri jurişti, organzată în perioada 12-13 mai 2022, în Costeşti, Ialoveni. 

 

9.17. Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020” 

(HG nr. 857/2013) 

În ultimele decenii asistăm la intensificarea relaţiilor internaţionale cât şi la dezvoltarea furtunoasă 

atât a relaţiilor comerciale internaţionale. În acelaşi timp progresele obţinute de tehnologiile 

informaţionale au dus în mod inevitabil la implementarea acestora în diferite domenii ale vieţii, 

inclusiv în relaţiile de comerţ intern şi cel internaţional.  

Integrarea în structurile internaţionale este o imperativitate a zilei pentru Republica Moldova, şi, 

în aceste condiţii, disciplina dată, de rând cu celelalte discipline din categoria „internaţionale”, îi 

va ajuta pe viitorii jurişti să se adapteze mai bine la noile realităţi existente. 

Din aceste considerente, în noile planuri de studii pentru ciclul II masterat a fost inserată o nouă 

disciplină Dreptul comerţului electronic. Temei pentru inserarea acestei discipline a servit 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a 

societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020” nr. 857  din  31.10.2013//Monitorul Oficial 

nr.252-257/963 din 08.11.2013. pe lîngă acest act normativ putem să enumerăm şi Lege privind 

comerţul electronic nr.284-XV din 22.07.2004 // Monitorul Oficial al R.Moldova nr.138-146/741 

din 13.08.2004; Lege privind semnătura electronică şi documentul electronic nr.91  din  

29.05.2014 // Monitorul Oficial nr.174-177/397 din 04.07.2014; Lege privind prevenirea şi 

combaterea criminalităţii informatice nr.20-XVI  din  03.02.2009 // Monitorul Oficial nr.11-12/17 

din 26.01.2010; Lege cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică nr. 114  din  18.05.2012 

// Monitorul Oficial nr.193-197/661 din 14.09.2012; Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu 

privire la Concepţia guvernării electronice nr. 733  din  28.06.2006 // Monitorul Oficial nr.106-

111/799 din 14.07.2006. 

În cadrul cursului, pe lângă aspecte de ordin general legate de comerţul electronic, contractul în 

formă electronică, principalele etape ale negocierii, încheierii şi executării lui au fost analizate şi 

alte probleme nu mai puţin importante cum ar fi: mijloacele de probă în Internet; litigii privind 

contractul; dreptul de autor în sistemele informatice; protecţia consumatorilor în cadrul comerţului 



RAPORT de ACTIVITATE al ACADEMIEI de STUDII ECONOMICE din MOLDOVA, 2021 - 

2022 

 

78 

 

 

 

 

 

electronic; protecţia consumatorilor în cadrul comerţului electronic; infracțiunile în sistemele 

informatice; reglementarea comerţului electronic în Republica Moldova etc. 

Pe lângă cele menționate, în ASEM au fost organizate următoarele activități: 

 18.04.2022 - Masa rotundă „TRANSFORMAREA DIGITALĂ: PROPRIETATEA 

INTELECTUALĂ ȘI TRENDURILE ÎN DOMENIUL HIGH-TECH” . 18 aprilie 

2022, în cadrul Cercului științific studențesc ”Managerul de succes” a fost organizată o 

masă rotundă cu genericul „TRANSFORMAREA DIGITALĂ: PROPRIETATEA 

INTELECTUALĂ ȘI TRENDURILE ÎN DOMENIUL HIGH-TECH”. În calitate de 

invitat special a fost dl Andrei Moisei, Specialist principal Secția Comunicare și Instruire, 

AGEPI. În cadrul evenimentului au fost discutate următoarele subiecte: 

 Rolul creativității și inovațiilor pentru succesul unei companii 

 Care sunt Obiectele de Proprietate Intelectuală, modalitățile de gestiune și înregistrare a 

acestora  

 Importanța și modalitățile de protecția informațiilor confidențiale legate de procesul de 

inovare, 

 Care sunt trendurile în domeniul high-tech și cum se manifestă. 

Masa rotundă s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri. 

Evenimentul a fost coordonat de conf. univ., dr. Irina Dorogaia și conf. univ., dr. Mariana Șendrea, 

departamentul ”Management și Antreprenoriat” 

https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid0HqvEgQ1dmAwQHWaMcjd69ehB3xjMR

VbsFH2S98ZBh4UUr6fxDN6EZYB9Au5xKLxml 

 15.09.2021 – Curs de instruire teoretică şi practică a utilizării platformei de învăţare 

Moodle. Studenţii ciclului I, licenţă, ASEM - Facultatea Business si Administrarea Afacerilor 

(BAA) au participat la un curs de instruire teoretică şi practică a utilizării platformei de 

învăţare Moodle. Trainingul a fost susţinut de Portarescu Serghei, dr., conf. univ., în sala 

Multimedia ASEM. 

https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid0fbWnGrME8FvGjJRi17133MuUWtRk

9W5C9r7ZAVVyv9mWaLo8CVKXHUhruPbvtL7Pl 

 15.11.2021 - Cercul științific studențesc „Managerul de succes”. Pe data de 15 noiembrie 

2021, a avut loc ședința ordinară a Cercului științific studențesc „Managerul de succes” 

coordonată de conf. univ., dr. Irina Dorogaia și conf. univ., dr. Mariana Șendrea, 

departamentul Management și Antreprenoriat.  

În calitate de invitat special a fost directorul companiei „PFB Consulting” SRL, Russu Alexandru. 

În cadrul evenimentului au fost discutate următoarele subiecte:  

 Tendințe care vor schimba mediul de afaceri  

 Digitalizarea afacerilor și utilizarea inteligenței artificiale în diverse sfere de activitate  

 Impactul rețelelor sociale asupra dezvoltării afacerilor și a marketingului  

 Responsabilitatea socială în contextul transformărilor globale  

 Competențe de viitor necesare pentru tinerii specialiști, s.a. 

La întâlnire au participat 47 de persoane, studenții programului de studii Business și Administrare. 

https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid02EWch5gsUxNFnB3xaCW8rpKoruds5Has

ccyMrW1tqdof8eFqcpuW7jiuoB496mbHEl 

 15-17.12.2021 - FEAA UVT IHRM SCHOOL 2021 - Employability and Talent 

Management in the Digital Era – Best Practices. În perioada 15 – 17 decembrie 2021, 

studenții facultății BAA au avut posibilitatea să participe la International HRM School 

„Employability and Talent Management in the Digital Era – Best Practices. 

https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid0HqvEgQ1dmAwQHWaMcjd69ehB3xjMRVbsFH2S98ZBh4UUr6fxDN6EZYB9Au5xKLxml
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid0HqvEgQ1dmAwQHWaMcjd69ehB3xjMRVbsFH2S98ZBh4UUr6fxDN6EZYB9Au5xKLxml
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid0fbWnGrME8FvGjJRi17133MuUWtRk9W5C9r7ZAVVyv9mWaLo8CVKXHUhruPbvtL7Pl
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid0fbWnGrME8FvGjJRi17133MuUWtRk9W5C9r7ZAVVyv9mWaLo8CVKXHUhruPbvtL7Pl
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid02EWch5gsUxNFnB3xaCW8rpKoruds5HasccyMrW1tqdof8eFqcpuW7jiuoB496mbHEl
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid02EWch5gsUxNFnB3xaCW8rpKoruds5HasccyMrW1tqdof8eFqcpuW7jiuoB496mbHEl
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https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid0gX8qo8HU7YazUHQchz7RKeC8Z

uPwUS4gjEGjRxKbE3Y5CrQU5GoWzkKjhvhfqo7Jl 

 21.09.21 – a avut loc întâlnirea studenților şi profesorilor din cadrul facultății cu 

reprezentanții organizației CRDF Global Cyberhygine (Ucraina). Tema discuției 

„Cyberhygine education” a trezit un mare interes participanților.  

 23.09.21 - studenții și profesorii din cadrul facultății TISE au avut ocazia să participe la 

discuția „Innovation for collaboration” cu profesor, dr. habilitat Jean-Guy Fontaine.     

 27.09.21 – La o cafea cu Ion Amarfii. Despre oportunități și provocări în cariera IT, 

despre studenție, parcursul profesional, activități de voluntariat, dar și alte subiecte au fost 

discutate în cadrul întâlnirii cu Ion Amorfii, doctor în științe economice, conf. univ. în 

sisteme informaționale. Dânsul este și absolvent al facultății CSIE (actualmente TISE), iar, 

în calitate de expert tehnologic regional la grupul Băncii Mondiale, a relatat tinerilor 

prezenți la eveniment despre avantajele jobului său, importanta studiilor și transpunerea 

teoriei în practică, despre scopuri și eforturile ce trebuie depuse pentru a ajunge o persoană 

utilă comunității. La eveniment au participat studenții și profesorii TISE. 

 13.10.21 – 17.11.21 – Hakathon 2021. It4BA în colaborare cu departamentul InfAB a 

organizat participarea a 20 de studenți TISE (anul I și II) la o competiție în care 

participanții formează grupuri de 3-5 persoane pentru a crea aplicații sau proiecte 

hardware (Hakaton). 

În urma Hackathon-ului parcurs la data 15.10.2021 Echipa 1 a ieşit în finala mare care a avut loc 

la data 17.11.2021 

 Componența echipei câștigătoare a Facultății TISE:  

 Cușnir Dan, student an I, care a participat pentru prima dată,  

 Ilie Beșleu, student an II,  

 Colesnicova Vlada, studenta anului II, liderul echipei care a avut deja experiență 

din anul trecut.  

 29.10.21 - În contextul Campaniei Naționale privind vaccinarea împotriva COVID-19 a 

studenților din Republica Moldova studenții TISE, ASEM s-au întâlnit online cu studenții 

USMF care le-au comunicat despre miturile existente care vehiculează în societate. 

Studenții TISE au fost informați referitor la vaccinarea împotriva COVID-19 și au avut 

posibilitatea să acorde întrebări și evident să primească răspunsuri la acestea. 

 18-19.03.22 – Studenții TISE au participat la Teleconferința Internațională a tinerilor 

cercetători "Creating the Society of Consciousness" (TELE-2022), Ediția a 11-a. 

Evenimentul a avut loc în format mixt. 

 8-9.04.2022. În cadrul Simpozionului științific al tinerilor cercetători, ediția a XX-a. 

Studenții TISE au participat cu 13 comunicări în cadrul secțiunilor: Tehnologii 

Informaționale și Securitate Cibernetică și Contribuția TIC în dezvoltarea economiei 

digitale. 

 17.05.22 – Studenții anului I, ai facultății TISE s-au întâlnit cu reprezentanții AC-

Technologies Vitalie Ursachi și Anatolie Poiată. Activitatea principală a companiei 

respective este dezvoltarea de software la comandă. Tema discuției: Data Scientists & 

Machine Learning.  

În cadrul discuției au fost abordate următoarele subiecte: 

1. Utilizarea inteligenței artificiale. 

2. Salariul mediu al specialiștilor în domeniu. 

3. Sarcina de învățare. 

https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid0gX8qo8HU7YazUHQchz7RKeC8ZuPwUS4gjEGjRxKbE3Y5CrQU5GoWzkKjhvhfqo7Jl
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid0gX8qo8HU7YazUHQchz7RKeC8ZuPwUS4gjEGjRxKbE3Y5CrQU5GoWzkKjhvhfqo7Jl
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4. Aplicarea învățării automate. 

5. Tipuri de algoritmi în machine learning. 

6. Ciclul de viață al machine learning. 

7. Etapele de învățare. 

8. Proces machine learning. 

9. Instrumente utilizate în machine learning. 

Studenții au manifestat interes sporit față de subiectele puse în discuție. Aceștia s-au implicat activ 

în discuții și astfel au avut posibilitatea să primească răspunsuri la întrebările legate de tematica 

abordată: Data Scientist și Machine Learning. 

 27.05.2022, în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova a avut loc întâlnirea 

studenților şi conducerii facultății Tehnologii Informaționale şi Statistică Economică cu 

reprezentanții companiei AC Tech, la care au fost discutate teme de interes pentru 

specialiștii din domeniul tehnologiilor informaționale. 

În cadrul prezentării au fost abordate următoarele subiecte: 

1.Aplicarea algoritmilor Machine Learning în scopul soluționării problemelor practice; 

2.Exemple de soluționare a problemelor tipice în Machine Learning. 

 14.06-30.06.2022 În scopul dezvoltării potențialului intelectual al studenților Facultății 

Tehnologia Informației și Statistică Economică, Departamentul InfAB, împreună cu 

reprezentanții companiei “AC-Technologies” Vitalie Tătaru și Anatolie Poiată, 

organizează în perioada 14.06-30.06.2022 o școală de vară în domeniul “Data Science & 

Machine Learning”. În cadrul școlii sunt analizate procesele referitoare la știința datelor. 

Specialistul în știința datelor procesează și analizează date mari (Big Data) pentru a utiliza 

algoritmi de învățare automată pentru a găsi noi conexiuni și tipare în acestea și pentru a 

construi un model algoritmic predictiv care poate fi utilizat pentru a rezolva probleme de 

afaceri, științifice și din viața de zi cu zi. Datorită muncii unui specialist în știința datelor, 

un proprietar de afacere poate lua decizii informate pe baza datelor înaintea concurenților 

săi, făcând astfel produsele mai ușor de utilizat și mai utile pentru oameni. 

https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/pfbid02nqyKAfYH5T8EtW99xU8hLZm

WqyJ55NvDY63EAmFDXKHgbYj5hH8tVZafvJWHkPzol 

Organizarea școlilor de vara oferă oportunități de dezvoltare multilaterală, dezvoltarea 

capacităților intr-un anumit domeniu. Cunoștințele căpătate vor fi de folos în continuare la alegerea 

domeniului în care studentul dorește să-s aprofundeze cunoștințele. O altă latură a școlilor de vară 

este o posibilitate de a implica în procesul instructiv a reprezentanților mediului de afaceri.  

În data de 17 septembrie 2021, în ASEM a avut s-a desfăşurat seminarul științifico-practic 

”Moldova IT Park – un succes derivat din implementarea unei politici publice fiscale 

inovaționale”. Evenimentul a fost organizat de departamentul ”Finanțe și Asigurări” din cadrul 

facultăţii “Finanţe”, în contextul aniversării a 30 ani de la fondarea Academiei de Studii 

Economice a Moldovei. 

Speakerul evenimentului: Natalia Donțu, Administrator, Moldova IT Park. 

(https://ase.md/seminarul-stiintifico-practic-moldova-it-park-un-succes-derivat-din-

implementarea-unei-politici-publice-fiscale-inovationale ) 

Pe 14 septembrie 2021 au început orele de Cultura Informației, organizate pentru toți studenții 

anului I, de Biblioteca Științifică a ASEM.  

Studenţii, ghidaţi de Ala Iarovaia, au participat la prezentarea resurselor informaționale ale 

bibliotecii, au primit Permisul de intrare și seturile de manuale. 

(https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220941111699266&set=pcb.10220941137859920 ) 

https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/pfbid02nqyKAfYH5T8EtW99xU8hLZmWqyJ55NvDY63EAmFDXKHgbYj5hH8tVZafvJWHkPzol
https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/pfbid02nqyKAfYH5T8EtW99xU8hLZmWqyJ55NvDY63EAmFDXKHgbYj5hH8tVZafvJWHkPzol
https://ase.md/seminarul-stiintifico-practic-moldova-it-park-un-succes-derivat-din-implementarea-unei-politici-publice-fiscale-inovationale
https://ase.md/seminarul-stiintifico-practic-moldova-it-park-un-succes-derivat-din-implementarea-unei-politici-publice-fiscale-inovationale
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220941111699266&set=pcb.10220941137859920


RAPORT de ACTIVITATE al ACADEMIEI de STUDII ECONOMICE din MOLDOVA, 2021 - 

2022 

 

81 

 

 

 

 

 

 

9.18. Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022 (HG 

nr.89/2018) 

În anul de studii 2021-2022 în cadrul facultăților, au fost organizate discuții cu studenții anului I 

despre prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și drepturile persoanelor tinere, 

drepturile persoanelor cu dezabilități; dreptul la educație, transparența, accesul la informație și 

libertatea de exprimare, nediscriminarea și egalitatea.  

 Colectarea și distribuirea ajutoarelor materiale pentru refugiații ucraineni. Studenții 

facultății nu au rămas indiferenți, și au organizat un punct de colectare al ajutoarelor 

materiale pentru refugiați, contribuind fiecare și cu ce poate. În doar 3 zile au primit donații 

pentru refugiații din Ucraina de la peste 65 de persoane, reușind să colecteze: plapume, 

perne, lenjerie de pat, produse de igienă, diferite produse alimentare (de la crupe și 

conserve până la dulciuri și biscuiți), hrană pentru animale, haine, încălțăminte, prosoape, 

apă potabilă și multe multe altele. 

 15 decembrie 2021 – Şedinţa Cercului „Drepturile omului în contextul pandemiei de 

Covid-19” (disponibil pe: https://ase.md/drepturile-omului-in-contextul-pandemiei-de-

covid-19/ ) 

 Conferință Științifică Studențească „Drepturile omului: de la concept și exigențe la 

distorsiuni și orientări contemporane”, eveniment dedicat aniversării a 70 de ani a 

profesorului universitar Boris Negru, Chișinău, 10 decembrie 2021 

(https://ase.md/conferinta-studenteasca-drepturile-omului-de-la-concept-si-exigente-la-

distorsiuni-si-orientari-contemporane-2/) (responsabili: V. Zaporojan, A. Tighineanu, C. 

Ciugureanu-Mihailuţă). 

 Workshop online „Tineretul şi problemele globalizării. Bunăstare prin implicare”, ediţia 

a III-a, 17 noiembrie 2021 (responsabil: Grâu-Panţureac M.). 

 Workshop online „Drepturile Omului în viziunea studenţilor”, 10 decembrie 2021 

(responsabil: Grâu-Panţureac M.). 

 

9.19. Programul național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova 

pentru anii 2011-2025 (HG nr. 768/2011) 

Activitățile ASEM se axează pe respectarea și implementarea obiectivelor specifice în domeniul 

securității demografice, și anume: favorizarea combinării responsabilităților profesionale cu cele 

familiale, atât pentru femei, cât și pentru bărbați; îmbunătățirea situației financiare a pensionarilor; 

promovarea modului sănătos de viață; necesitatea respectării regulilor de circulație rutieră; 

promovarea măsurilor pentru sporirea gradului de ocupare a tinerilor – prin prezentarea cererilor 

de angajare în câmpul muncii a studenților; Eficientizarea la toate nivelurile și dezvoltarea 

capacităților managementului de mediu modern în scopul garantării unui mediu sănătos și durabil 

pentru populație – fiind activ implicat managementul ASEM. 

 Şcoala de Vară „Uniunea Europeană: Migraţie şi Cetăţenie” (13-16 iunie 2022, Chişinău, 

ASEM). Activitate organizată în cadrul proiectului EUMIGRA – Jean Monnet Chair in EU 

studies and Migration, implementat de către Academia de Studii Economice a Moldovei 

cu suportul financiar al programului Erasmus+ al Uniunii Europene, 13 – 16 iunie 2022. 

(https://ase.md/scoala-de-vara-ue-migratie-si-cetatenie/). Participanți: Guţu Cătălina, 

Munteanu Marinela, Doroş Diana. 

 

https://ase.md/drepturile-omului-in-contextul-pandemiei-de-covid-19/
https://ase.md/drepturile-omului-in-contextul-pandemiei-de-covid-19/
https://ase.md/conferinta-studenteasca-drepturile-omului-de-la-concept-si-exigente-la-distorsiuni-si-orientari-contemporane-2/
https://ase.md/conferinta-studenteasca-drepturile-omului-de-la-concept-si-exigente-la-distorsiuni-si-orientari-contemporane-2/
https://ase.md/scoala-de-vara-ue-migratie-si-cetatenie/


RAPORT de ACTIVITATE al ACADEMIEI de STUDII ECONOMICE din MOLDOVA, 2021 - 

2022 

 

82 

 

 

 

 

 

9.20. Planul de acțiuni pentru restructurarea sistemului de cercetare și inovare, educație și 

extensiune rurală în domeniul agroalimentar (HG nr. 1283/2018) 

 10.05.2022 – Lecție tematico-practică la disciplina „Gestiunea resurselor turistice”. 

Studenții anului I, grupa SHT 211, facultatea Business și Administrarea Afacerilor, 

programul de studii Servicii Hoteliere, Turism și Agrement, au avut ocazia pe data de 

10.05.2022, să efectueze împreuna cu profesorul Grozav A., o lecție tematico-practică la 

disciplina „Gestiunea resurselor turistice”, pe tema: GESTIUNEA RESURSELOR 

TURISTICE ECONOMICE. 

Lecția-excursie a avut loc la Combinatul de Vinuri „Cricova”, asigurând stimularea curiozității de 

a descoperi noi fenomene si elemente, dezvoltând dorința de a calatori in scopul cunoașterii, 

totodată îmbinând aspecte ale studierii între teorie și practică. Studenții au elaborat și VIDEO-URI 

cu descrierea excursiei tematice. 

https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid02pmasq2X3iBYwftau3PuurTDyWen9gwq

EjtZYh2xvZD9io8wEsvoDktTTtmwib9xHl 

 

 10.05.2022 – Lecția publică „MANAGEMENTUL EVENIMENTELOR”. În data de 

10 mai 2022, în Academia de Studii Economice din Moldova s-a desfășurat Lecția publică 

„MANAGEMENTUL EVENIMENTELOR”, avându-l în calitate de invitat special pe 

Șeful departamentului „Comunicare” Î.M. EFES Vitanta Moldova Brewery S.A. Ion 

CARP. 

În cadrul evenimentului, au fost abordate subiecte actuale, legate de procesul organizării 

evenimentelor, incluzând etapa de targetare, bugetare, programare, locație, marketing, coordonare, 

cu descrierea amănunțită a fiecăreia dintre acestea. De asemenea, studenţii au aflat detalii din 

culisele Î.M. EFES Vitanta Moldova Brewery S.A., importante în asigurarea vizibilităţii, 

promovarea imaginii, asigurarea unei comunicări corespunzătoare cu publicul ţintă a celui mare 

producător de băuturi din Republica Moldova, parte a grupului Efes. 

https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/pfbid0PRHnbjRQW4AjummsvVwZFgUjcPGrsG

W8bqZpMPscb9Z3j7EjBTh3ysmc8BhGkHaql 

 12.09.2022 – Festivalul Turistic al Tradiţiilor Rurale „DUMINICA MARE”. De 

Duminica Mare, 12.06.2022, un grup de studenţi de la ASEM, grupa TAP 211 şi elevi 

de la Colegiul Naţional de comerţ, ghidaţi de profesoarele Olga Tabunşcic şi Coralia 

Babcenco au participat la Festivalul Turistic al Tradiţiilor Rurale „DUMINICA 

MARE”, ediţia a X-a, care se organizează în s. Domulgeni, raionul Floreşti. Tinerii au 

fost implicaţi în mai multe activităţi, precum pregătirea celor mai semnificative dulciuri 

tradiţionale care se pregătesc în diferite regiuni ale ţării noastre (prăjiţei, băieţei cu 

dulceaţă, piersici ca la Edineţi, Căpşuni cu nucă, Zărzărele, Alivancă dulce, Babă neagră, 

cornuleţe ş.a) şi organizarea unei mese tematice specifice sărbătorii Duminica Mare, au 

fost implicaţi în întâlnirea oaspeţilor, au vizitat mai multe atracţii turistice din sat, au făcut 

cunoştinţă cu tradiţiile gastronomice locale, cu portul popular cu Acest eveniment a fost 

posibil datorită colaborării fructuoase a departamentului „Comerţ, Turism şi Alimentaţie 

Publică” cu Asociaţia Naţională de Turism rural, ecologic şi cultural, în persoana Dnei 

Lazăr Svetlana. Scopul acestui eveniment a fost de a educa la viitorii specialiştii, din 

domeniul ospitalităţii, dragostea de tradiţiile şi obiceiurile neamului nostru, de a 

demonstra că fiecare element al gastronomiei moldoveneşti reprezintă o moştenire a 

poporului nostru care trebuie transmisă din generaţie în generaţie, iar un mare aport în 

cultura gastronomică moldovenească a fost adus şi de marile sărbători religioase. 

https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid02pmasq2X3iBYwftau3PuurTDyWen9gwqEjtZYh2xvZD9io8wEsvoDktTTtmwib9xHl
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid02pmasq2X3iBYwftau3PuurTDyWen9gwqEjtZYh2xvZD9io8wEsvoDktTTtmwib9xHl
https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/pfbid0PRHnbjRQW4AjummsvVwZFgUjcPGrsGW8bqZpMPscb9Z3j7EjBTh3ysmc8BhGkHaql
https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/pfbid0PRHnbjRQW4AjummsvVwZFgUjcPGrsGW8bqZpMPscb9Z3j7EjBTh3ysmc8BhGkHaql
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Pentru participarea activă în organizarea Festivalului Duminica Mare, la categoria „Promovarea 

ofertelor turistice din mediul rural”, Academia de Studii Economice a fost decernată cu 

DIPLOMĂ DE ONOARE de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii 

Moldova, iar tuturor participanţilor din echipa ASEM pentru implicarea activă le-au fost decernate 

diplome. 

https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid0ayBgitxy82xNxw1piRe7eDosKqjWRpZecf

5XoNrgD9gPbRzZRAhT7BTfEFEdJihvl 

 

9.21. Strategia naţională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 (HG 1006/2014). 

Studenții reprezintă grupul țintă al beneficiarilor serviciilor educaționale prestate de ASEM și, 

respectiv majoritatea activităților sunt realizate pentru studenți și cu studenții. Astfel, pe parcursul 

anului universitar 2021-2022 CSSM împreună cu Senatul Studențesc și Consiliile Studențești ale 

Facultăților au realizat mai multe activități, printre care: 

 ASEM în An Aniversar! Vocea ta contează! De Ziua Academiei de Studii Economice 

din Moldova, 25 septembrie, în scuarul sculpturii “Per Aspera, ad Astra”, atmosfera de 

sărbătoare a fost la ordinea zilei, iar mica scenă le-a aparținut în totalitate tinerilor. La iarbă 

verde și muzică bună, toată lumea, inclusiv și studenții facultății BAA, au scris câte un 

mesaj de felicitare și s-au fotografiat la standurile special amenajate. Studenții de la 

facultatea BAA, Tiberiu Toma, a felicitat Academia, cu un discurs de ce a ales ASEM, iar 

studenta Fîrnachi Dumitrița a prezentat un număr artistic, dans oriental. Studenta grupei 

MKL-202, Mădălina Cazacu a fost responsabilă de efectuarea pozelor în timpul 

evenimentului. 

 Student Night 2021.  La data de 23 decembrie 2021, Senatul Studenţesc al ASEM au 

organizat o Student Party la Draft Arena, având totodată posibilitatea de a fi prezenți la un 

Mega Concert cu Pasha Parfeni! Evident, au fost prezenți și studenții facultății BAA. 

 Ziua Internațională a Zâmbetului.  De Ziua Internațională a Zâmbetului, Senatul 

Studențesc a organizat un concurs prin care participanții au putut câștiga un tricou 

personalizat de la Zutter cu o frază la alegere. Doritorii trebuiau să trimită un meme pe care 

ei personal l-au creat despre viața studențească, iar meme-urile trimise vor fi postate pe 

pagina @asem_meme. Cel ce va acumula cele mai multe aprecieri va fi desemnat 

câștigător! Au fost elaborate mai multe meme-uri de către studenții facultății, iar ce ține de 

partea organizatorică, studenta grupei MKL-202, Ursu Adriana, a fost responsabilă de 

contactare și negocierea cu partenerul Zutter. 

 Concursul inter-universitar de Stand-up ”UNI FIGHT – Unified”. Senatul Studențesc 

a organizat o competiție inter-universitară de Stand-up, realizată în premieră în Republica 

Moldova. Echipa ASEM a fost reprezentată de studenți, printre care și cei ai facultății 

Business și Administrarea Afacerilor. 

 Concursul ”În mintea celor 100 de ASEM-iști”. La data de 22 noiembrie, Cei mai ingenioși 

și activi studenți ai ASEM și-au dat întâlnire pe data de 22 noiembrie în Student Hub, ASEM. 

6 echipe reprezentante a celor 6 facultăți din universitate au concurat pentru a ghici cele mai 

populare răspunsuri oferite de către studenții ASEM. 

Echipa CTM - Facultatea Economie Generală și Drept 

Echipa Diplomații - Facultatea Relații Economice Internaționale 

Echipa Black Gang - Facultatea Finanţe  

Echipa Sigma - Facultatea Business și Administrarea Afacerilor  

Echipa Cyber Team - Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică 

https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid0ayBgitxy82xNxw1piRe7eDosKqjWRpZecf5XoNrgD9gPbRzZRAhT7BTfEFEdJihvl
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid0ayBgitxy82xNxw1piRe7eDosKqjWRpZecf5XoNrgD9gPbRzZRAhT7BTfEFEdJihvl
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Echipa WeCon - Facultatea Contabilitate 

 

 Balul Bobocilor. Studenții, la data de 25.05.2022 și-au reprezentat facultățile la BAL și s-au 

prezentat de nota zece. Participanții au avut de pregătit 3 probe: 

 1. Prezentarea; 2. Proba artistică; 3. Tema pentru acasă “Studenții în pandemie!” 

 În urma realizării concursului, studenții de la facultatea „Business și Administrarea 

Afacerilor”, Florea Denis și Andreea Sîrbu au fost premiați cu mențiune și alte premii, la fel 

ca toți ceilalți bobocei din partea sponsorilor evenimentului. 

https://www.facebook.com/cssmasem/posts/pfbid02td8xRtTi5msr1WfhBYLUeHV4BqFs2i

zhzDX5jx1b4WmE1WgLSeb3m4fLRUV2qw3Tl 

 

 Lecții publice cu elevii. Studenții anului II din cadrul Facultății BAA, specialitatea Marketing 

și Logistică (grupele MKL-201 ȘI MKL-202), fiind îndemnați de lectorul universitare 

Gușuvati Aliona, s-au reîntors în liceele absolvite pentru a desfășura o lecție publică 

referitoare la o tematică din domeniul de marketing. Pe lângă subiectul propriu-zis, elevii au 

fost interesați de procesul de studii de la academie, detalii referitor la procesul de admitere, 

viața universitară la ASEM. O experiență frumoasă de dezvoltare a unor abilități atât pentru 

studenți cât și pentru elevi. 

 

 Din inimă pentru AOVA. Situația delicată în care se află Adăpostul de câini AOVA i-a 

determinat pe studenții ASEM ca în acest an să organizeze o campanie de caritate anume 

pentru a readuce înapoi adăpostului un container ce a fost evacuat, ce adăpostea zeci de câini, 

majoritatea cu diferite probleme de sănătate și necesități speciale.  

În perioada 24 noiembrie - 31 decembrie Senatul Studențesc a îndemnat studenții să contribuie 

la strângerea atât a resurselor financiare necesare reîntoarcerii containerului, precum și alt tip 

de ajutor. 

 

 18.05.2022 – Lecție de limba engleza de afaceri cu tema Leadership în Marketing. 

Aducem mulțumire Nicoletei Sergentu pentru acceptarea invitației de a participa în calitate 

de oaspete special în cadrul lecției de limba engleza de afaceri cu tema Leadership în 

Marketing, cât și pentru împărtășirea experienței sale de PR și Marketing Manager cu 

studenții de la ASEM. 

https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid0P1bF6X1DD31dUDsFoDFVidXbvw

ypXMv6kTxkwCPGB48rBoeBVEycfw2yvdmMKWNFl  

Studenții au aflat:  

 Care sunt calitățile cheie pentru a deveni un specialist de succes în marketing.  

 Cum trebuie de abordat clienții pentru a crește vânzările, cum se câștiga și menține o 

comunitate loială unui brand.  

 Care sunt activitățile cotidiene a unui specialist în PR și Marketing. 

 04.05.22 - Experiența de studentă la o universitate din Germania. Mobilitate academică 

ERASMUS+. Daria Ozerenscaia, studenta grupei CIB201 a împărtășit studenților facultății 

experiența ei de studii timp de un semestru la  universitate din Germania Friedrich-Sciller 

Universitat Jrna, în cadrul programului de mobilitate academică ERASMUS+. Subiectele 

abordate în cadrul discuției: Cum să aplici pentru concursul de schimb universitar 

ERASMUS+ în ASEM, Pregătirea pentru plecare, specificul studiilor în ASEM, viața de 

zi cu zi în cadrul universității din Germania, limba de comunicare, atitudinea profesorilor 

https://www.facebook.com/cssmasem/posts/pfbid02td8xRtTi5msr1WfhBYLUeHV4BqFs2izhzDX5jx1b4WmE1WgLSeb3m4fLRUV2qw3Tl
https://www.facebook.com/cssmasem/posts/pfbid02td8xRtTi5msr1WfhBYLUeHV4BqFs2izhzDX5jx1b4WmE1WgLSeb3m4fLRUV2qw3Tl
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid0P1bF6X1DD31dUDsFoDFVidXbvwypXMv6kTxkwCPGB48rBoeBVEycfw2yvdmMKWNFl
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/posts/pfbid0P1bF6X1DD31dUDsFoDFVidXbvwypXMv6kTxkwCPGB48rBoeBVEycfw2yvdmMKWNFl


RAPORT de ACTIVITATE al ACADEMIEI de STUDII ECONOMICE din MOLDOVA, 2021 - 

2022 

 

85 

 

 

 

 

 

față de studenți, relațiile intre studenți. Daria în deosebi a menționat că studenții din 

Germania nu admit nici gândul că ar pute să copie în timpul examenului. Formele de 

petrecere a examenului sunt în mare măsură asemănătoare cu cele din Moldova: sunt 

examene unde se se permite folosirea literaturii, care de obicei sunt mai simple dacă te 

pregătești și examene la care se permite de uilizat orice tip de literatură, cea ce presupune 

din start o pregătire mai deosebită, deoarece necesită o viziune mai largă asupra disciplinei 

sau testul va consta din rezolvarea de probleme.   

 12.05.22 – Prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavriliţa în vizită la ASEM. 

Oportunitățile pentru tineri: stagiile de practică în instituțiile statului, grație programului 

pilot de burse lansat de Uniunea Europeană în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, 

au fost discutate astăzi, în cadrul unei întrevederi dintre prim-ministra Natalia Gavrilița, 

administrația Academiei de Studii Economice din Moldova și studenții ASEM. 

https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/pfbid029oGDvQmbFFTm7R6S4msnKte

QAVE2ZT2g6Zxk3DctVa9yVEKWFnAg6B8gyK7S7xB8l 

 

Activitatea Cercului ştiinţific studențesc „SUB LITTERA LEGIS” al Departamentului Drept 

s-a axat pe următoarele activități: 

 22 septembrie – întâlnirea studenților EGD cu absolvenții EGD, cu genericul „Viaţa de 

student şi provocările absolvenților pe piaţa forţei de muncă” (disponibil pe: 

https://ase.md/viata-de-student-si-provocarile-absolventilor-pe-piata-fortei-de-munca-2/). 

 octombrie 2021 – promovarea Concursului ”Cel mai bun student al ASEM”, ediţia 2021; 

 23 noiembrie 2021 – Lecţie publică cu genericul „Varietăţile contractelor şi serviciilor 

de creditare”. Invitaţi: specialişti de la MAIB, departamentul juridic. (disponibil pe: 

https://ase.md/o-noua-lectie-publica-marca-maib-asem/). 

 februarie 2022 – motivarea studenților de a se implica în proiectul ”ASEM vine în liceul 

tău”, ediția 2022 și proiectului ”Fii student ASEM pentru o zi”, ediţia 2022; 

 martie 2022 – motivarea studenților de a realiza cercetări științifice și de a participa la 

Simpozionul Științific Internațional al Tinerilor Cercetători, ediția 2022; 

 20 aprilie 2022 – vizită de studiu la Curtea de Conturi a Republicii Moldova 

https://ase.md/vizita-de-studiu-la-curtea-de-conturi-a-republicii-moldova/ 

 

1. Vizite de studiu: 

 Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare din Chișinău, 15 aprilie 2022 

(responsabil: Cernomoreţ S.) 

https://ase.md/de-ziua-expertului-judiciar-studentii-de-la-drept-in-vizita-de-studiu-la-

centrul-criminalistic/ 

 Curtea de Conturi, 20 aprilie 2022 (responsabil: Codreanu A.) 

https://ase.md/vizita-de-studiu-la-curtea-de-conturi-a-republicii-moldova/ 

2. Lecţii publice: 

 „Balistica judiciară – știința despre arme și muniții”, 22 martie 2022, (responsabili: 

Cernomoreţ S., Nastas A.) 

https://ase.md/lectie-publica-balistica-judiciara-stiinta-despre-arme-si-munitii/ 

  „Varietăţile contractelor şi serviciilor de creditare”, 23 noiembrie 2021 https://ase.md/o-

noua-lectie-publica-marca-maib-asem/ (responsabili: Armeanic A., Codreanu A.) 

3. Conferință Științifică Studențească „Drepturile omului: de la concept și exigențe la 

distorsiuni și orientări contemporane”, eveniment dedicat aniversării a 70 de ani a 

https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/pfbid029oGDvQmbFFTm7R6S4msnKteQAVE2ZT2g6Zxk3DctVa9yVEKWFnAg6B8gyK7S7xB8l
https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/pfbid029oGDvQmbFFTm7R6S4msnKteQAVE2ZT2g6Zxk3DctVa9yVEKWFnAg6B8gyK7S7xB8l
https://ase.md/viata-de-student-si-provocarile-absolventilor-pe-piata-fortei-de-munca-2/
https://ase.md/o-noua-lectie-publica-marca-maib-asem/
https://ase.md/vizita-de-studiu-la-curtea-de-conturi-a-republicii-moldova/
https://ase.md/de-ziua-expertului-judiciar-studentii-de-la-drept-in-vizita-de-studiu-la-centrul-criminalistic/
https://ase.md/de-ziua-expertului-judiciar-studentii-de-la-drept-in-vizita-de-studiu-la-centrul-criminalistic/
https://ase.md/vizita-de-studiu-la-curtea-de-conturi-a-republicii-moldova/
https://ase.md/lectie-publica-balistica-judiciara-stiinta-despre-arme-si-munitii/
https://ase.md/o-noua-lectie-publica-marca-maib-asem/
https://ase.md/o-noua-lectie-publica-marca-maib-asem/


RAPORT de ACTIVITATE al ACADEMIEI de STUDII ECONOMICE din MOLDOVA, 2021 - 

2022 

 

86 

 

 

 

 

 

profesorului universitar Boris Negru, Chișinău, 10 decembrie 2021 

(https://ase.md/conferinta-studenteasca-drepturile-omului-de-la-concept-si-exigente-la-

distorsiuni-si-orientari-contemporane-2/)  

(responsabili: V. Zaporojan, A. Tighineanu, C. Ciugureanu-Mihailuţă). 

4. Proiect ”Fii student ASEM pentru o zi”, 13-14 aprilie, ediția 2022 

(https://ase.md/student-asem-pentru-o-zi/ ) (responsabil: Codreanu A.) 

5. Sesiunea de comunicări științifice studențești: ”Criminologia în Republica Moldova: 

exigenţe, evoluţie şi provocări”, 19 aprilie 2022 (https://ase.md/sesiune-de-comunicari-

stiintifice-studentesti-la-criminologie/?fbclid=IwAR3NMfOaWP8wDAlIOkGatAIrcj-

oxWYf3bFmEy2y7e6YozsjCEP-xzs_a-E ) (responsabil: Tighineanu A.). 

6. Workshop online „Tineretul şi problemele globalizării. Bunăstare prin implicare”, ediţia 

a III-a, 17 noiembrie 2021 (responsabil: Grâu-Panţureac M.). 

7. Workshop online „Drepturile Omului în viziunea studenţilor”, 10 decembrie 2021 

(responsabil: Grâu-Panţureac M.). 

 

Aplicarea mai largă a metodelor interactive ce pun în valoare potențialul intelectual și creativ al 

studenților s-a realizat prin: 

 Promovarea Concursului ”Cel mai bun student al ASEM”, ediția a XIX-a, în rândurile 

studenților anului II, III și IV, specialitatea Drept. 

Diplome de participare: Ilovan Ana, Sîrbu Loredana, Doroș Diana. 

https://ase.md/festivitatea-de-premiere-a-participantilor-concursului-cel-mai-bun-student-asem/ 

     * Câștigători:  

Premiul Mare - Danila Victor  

Locul I - Boldurescu Mihaela; Locul II -  Margarint Denis; Locul III - Simonov Alina 

Premii speciale: Lipai Victoria, Patrașco Veronica, Guțu Cătălina 

https://ase.md/asem-a-desemnat-cei-mai-buni-studeti/ 

 Promovarea implicării studenților în ELSA ASEM: Boldurescu Mihaela, Burlaciuc Daria, Cepraga 

Pavel, Costru Dinu, Danila Victor, Doroș Diana, Patrașco Veronica, Sîrbu Loredana, Slobodeniuc 

Mihaela, Solomon Gabriela, Stratan Vlada, Varzari Marcela, Țurcanu Alexandra, Buga Anastasia 

etc. 

 Promovarea Competiției Internaționale de procese simulate Philip C. JESSUP  (concurs 

organizat de Asociația Internațională a Studenților la Drept). Echipa 677 ASEM, formată din 

studenții: Boldurescu Mihaela, Margarint Denis, Danila Victor, Ilovan Ana, au obținut certificate 

de participare în rundele internaționale virtuale 2022 White&Case, în cauza cu privire la 

referendumul din Sutha. (coordonator: Ciugureanu-Mihailuță C., dr., conf. univ.). 

  

https://ase.md/conferinta-studenteasca-drepturile-omului-de-la-concept-si-exigente-la-distorsiuni-si-orientari-contemporane-2/
https://ase.md/conferinta-studenteasca-drepturile-omului-de-la-concept-si-exigente-la-distorsiuni-si-orientari-contemporane-2/
https://ase.md/student-asem-pentru-o-zi/
https://ase.md/sesiune-de-comunicari-stiintifice-studentesti-la-criminologie/?fbclid=IwAR3NMfOaWP8wDAlIOkGatAIrcj-oxWYf3bFmEy2y7e6YozsjCEP-xzs_a-E
https://ase.md/sesiune-de-comunicari-stiintifice-studentesti-la-criminologie/?fbclid=IwAR3NMfOaWP8wDAlIOkGatAIrcj-oxWYf3bFmEy2y7e6YozsjCEP-xzs_a-E
https://ase.md/sesiune-de-comunicari-stiintifice-studentesti-la-criminologie/?fbclid=IwAR3NMfOaWP8wDAlIOkGatAIrcj-oxWYf3bFmEy2y7e6YozsjCEP-xzs_a-E
https://ase.md/festivitatea-de-premiere-a-participantilor-concursului-cel-mai-bun-student-asem/
https://ase.md/asem-a-desemnat-cei-mai-buni-studeti/
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Tabelul 9.21.1. 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. 29.10.2021 

Psihologie 

organizațională şi 

socială  

Personalitatea umană: tratări 

și viziuni 
27 

MKL-201, 

SHT-201, 

MRU-201 

 26.11.21 Psihologia aplicativă 21 

MKL-201, 

SHT-201, 

MRU-201 

 08.12.2021 
Comunicare și conflict: 

aspecte psihologice 
23 

MKL-201, 

SHT-201, 

MRU-201 

Logos 

 22.10.2021 Problema eticii în afaceri 20 
CON-

201,202,203 

 11.11.2021 Politica și economia 20 
CON-

201,202,203 

 2.12.2021 Economia circulară și dezvoltarea durabilă 20 
CON-

201,202,203 

 

Activitățile extracuricculare, prin formele sale specifice de realizare, dezvoltă gândirea critică și 

stimulează implicarea tinerei generații atât în actul decizional cât și cel al asumării 

responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză adecvată între componenta cognitivă 

și cea comportamentală. În cadrul facultății Contabilitate studenții sunt implicați activ în organele 

de autoguvernare studențească și respectiv în perioada raportată au fost realizate următoarele 

activități: 
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Tabelul 9.21.2. Implicarea studenților Facultății Contabilitate în activități extracuricculare  

 

Nr. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE STUDENȚI IMPLICAȚI 

1.  Prima ședință de lucru a CȘS – 11 octombrie 2021 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid

= 

268215255308427&id=100063598629147  

 

1. Studenții anului I, II, și III; 

participare cu discurs a 

studentei Codrean Violeta, 

Con 202, pe tema: 

„Splendoarea vieții de student 

ASEM” 

2.  Ședința CȘC dedicată contabilității manageriale – 09 

noiembrie 2021, https://www.facebook.com/permali 

nk.php?story_fbid=288931046570181&id=1000635 

98629147 

Studenții anului I, II și III, 

participarea cu prezentare a 

studentelor: Codrean Violeta Con 

202- Incursiuni privind conceptul de 

showroom în practica cotidiană, 

aspecte contabile și fiscale., Bancu 

Daniela, Con 202 - Contabilitatea 

managerială  - instrument decizional 

al afacerilor de succes, Brighidin 

Irina, Con 202 - Tendințe și 

perspective ale contabilității 

manageriale în Republica Moldova 

3.  Webinarul „Calculația costului: aspecte practice” cu 

Virginia Manoli – 30 noiembrie 2021, 

https://www.face 

book.com/permalink.php?story_fbid=303090608487

55 

8&id=100063598629147  

Studenții facultății Contabilitate,  

precum și studenți de la Universitatea 

Ștefan cel Mare, Suceava. 

 

https://contabilitate.ase.md/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268215255308427&id=100063598629147
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268215255308427&id=100063598629147
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268215255308427&id=100063598629147
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=288931046570181&id=100063598629147
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=288931046570181&id=100063598629147
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=288931046570181&id=100063598629147
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=303090608487558&id=100063598629147
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=303090608487558&id=100063598629147
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=303090608487558&id=100063598629147
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=303090608487558&id=100063598629147
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4.  08 decembrie 2021, Concursul „Contabilitatea în culori 

și versuri”, Ediția VI, organizator Chirilov Neli, dr., 

conf. univ.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid= 

308379204625365&id=100063598629147  

Studenții Facultăților  Contabilitate și 

Finanțe: CON-191, CON-192, FB-191, 

FB-192, formând 10 echipe de lucru 

5.  „Contabilitatea în viziunea marketerilor” – 10 

decembrie 2021, organizator Bădicu G., dr., conf. univ.  

https://www.facebook.com/permali 

nk.php?story_fbid=309539624509323&id= 

100063598629147  

Studenții specialității „Marketing” 

 

 

6.  Training „VIAȚA DUPĂ UNIVERSITATE: SINGUR  

CU BANII MEI”, 23 februarie 2022.  Orgaganizat: 

Caraman S., Mihaila S. 

Invitat: Daniela Secinschi 

Studenții facultății Contabilitate, BAA, 

Finanțe, precum și studenți de la 

Universitatea Ștefan cel Mare, 

Suceava. 

7.  Lecția publică „5 PAȘI PENTRU ÎNTOCMIREA 

SITUAȚIILOR FINANCIARE CU SUCCES”, 23 martie 

2022, Organizator: Lazari L. 

Invitat: Georgeta Covaliov Rusu, președinte ACAP 

Con 201, 202, 203 

8.  Ședință de informare a studenților anului II cu privire la 

elaborarea proiectului de an și realizarea practicii de 

producție, 30 martie 2022.  Organizator: Cușmăunsă R., 

Menic G. 

Studenții abului II Contabilitate, Con 

201, 202, 203, 204, 205 

9.  Concursul internațional studențesc,  

„PROFESIA CONTABILĂ –  

O CARIERĂ DE SUCCES”. 09 iunie 2022.  

Organizator: Mihaila S. 

Membrii Juriului:  

GHERASIM Dinu, director general al companiei de 

asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” 

S.A. Președinte; 

Membri: 

GRIGOROI Lilia, dr., conf. univ., Decan Facultatea 

Contabilitate, ASEM; 

HLACIUC Elena, dr. hab., prof. univ., Universitatea 

„Ștefan cel Mare”, România; 

MOROSAN-DĂNILĂ Lucia, dr., lector univ., 

Universitatea „Ștefan cel Mare”, România. 

Studenții facultății Contabilitate,  ASEM 

și Universitatea Ștefan cel Mare, 

Suceava. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=308379204625365&id=100063598629147
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=308379204625365&id=100063598629147
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=309539624509323&id=100063598629147
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=309539624509323&id=100063598629147
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=309539624509323&id=100063598629147
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10.   „Vocea ta contează”, ediția a II-a, organizat de SSA în 

parteneriat cu CSSM – 23 septembrie 2022, 

https://www.facebook.com/ 

SenatulStudentescASEM/posts/2315715875231509  

 Post Forumul Municipal al Tinerilor din Chișinău în 

cadrul atelierului ,,Implicarea în procesele decizionale, 
participarea tinerilor și voluntariatul”, organizat de 

Centrul Municipal de Tineret Chișinău – 03 octombrie 

2022, https://www. 

facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2323448

341124929  

 Video cu ocazia Zilei Internaționale a Profesorului – 05 

octombrie 2022, 

https://www.facebook.com/watch/?v=46514730466373

7  

 

Studenți implicați: Codrean Violeta – 

moderator eveniment + discurs, 

Cebanu Dana – interpretare muzicală, 

Revenco Daniel și Strătilă Elena – 

discurs 

Studenți implicați: Codrean Violeta, 

Costin Irina 

Studenți implicați: Codrean Violeta, 

Costin Irina 

 

11.  Concursul „În mintea celor 100 de ASEM-iști” – 24 

noiembrie 2022, 

https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/ 

posts/2367226996747063  

 

Trainingul a adunat peste 100 de 

participanți, printre care: Bordea 

Olga, Codrean Violeta, Costin Irina 

etc. 

 

12.   Training „Cumpărarea acțiunilor. Activitatea 

investițională” cu Vlad Caluș – 16 noiembrie 2022, 

https://www.facebook.com/Senatul 

StudentescASEM/posts/2361441217325641   

 Concursul interuniversitar de stand-up „UNI FIGHT – 

UNIFIED”, deșfășurat în 2 runde și o etapă finală, 

https://www.facebook.com 

/SenatulStudentescASEM/posts/2352011108268652, 

https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/ 

posts/2364645233671906  

 Actul de caritate „Din inimă pentru AOVA (azil pentru 

câini)”, 

https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/p

osts/2368712129931883 

 „Fără protocol” cu Dorin Galben – 27 noiembrie 

2022, https://www. 

facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2367958

156673947, 

https://www.instagram.com/p/CXVreq1tMso/  

 Lecție publică pe tema „Cum ne apărăm drepturile la 

CtEDO ?” cu Daniel Goinic, consilier juridic al 

Centrului de Resurse Juridice din Moldova, 

https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/ 

posts/2378365212299908 

 

Studenți implicați în organizare: 
Codrean Violeta, Costin Irina 

Studenți implicați în reprezentarea 

Facultății: echipa „WECON” – 

Cebanu Dana, Gulea Daniela, Virginia 

Rusu, Țurcanu Ana-Maria, Budu 

Cristian 

Studenți implicați în organizarea 

concursului: Codrean Violeta, Costin 

Irina 

Studenți implicați în diseminarea 

informației și colectarea fondurilor: 
Codrean Violeta 

 

https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2315715875231509
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2315715875231509
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2323448341124929
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2323448341124929
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2323448341124929
https://www.facebook.com/watch/?v=465147304663737
https://www.facebook.com/watch/?v=465147304663737
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2367226996747063
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2367226996747063
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2361441217325641
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2361441217325641
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2352011108268652
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2352011108268652
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2364645233671906
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2364645233671906
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2368712129931883
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2368712129931883
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2367958156673947
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2367958156673947
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2367958156673947
https://www.instagram.com/p/CXVreq1tMso/
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2378365212299908
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2378365212299908


RAPORT de ACTIVITATE al ACADEMIEI de STUDII ECONOMICE din MOLDOVA, 2021 - 

2022 

 

91 

 

 

 

 

 

13.   Training „Leadership și comunicare 

interpersonală” – 14 decembrie 2022, 

https://www.facebook.com/SenatulStudentescASE

M/ 

posts/2381574211979008  

 Act de caritate întru susținerea poporului ucrainean 

aflat pe teritoriul RM, 

https://www.facebook.com/SenatulStudentescASE

M/ 

posts/2446143458855416  

 Video cu ocazia zilei de 8 martie, 

https://www.facebook.com/ 

watch/?v=1666274287057067 

Studenți participanți: Codrean 

Violeta, Costin Irina, Gulea Daniela, 

Bordea Olga 

Studenți implicați: Codrean Violeta, 

Costin Irina 

Studenți implicați: Codrean Violeta, 

Costin Irina 

Studenți implicați în diseminarea 

informației și colectarea fondurilor: 
Codrean Violeta 

Studenți implicați: Codrean Violeta, 

Costin Irina 

 

14. Workshop „SMM: de la teorie la practică” cu Valentina 

Gaidarji – 01 aprilie 2022, 

https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/ 

posts/2466329736836788, 

https://www.instagram.com/p/Cb0Zc97tIFa/  

Actul de caritate „Fii bun nu doar de Crăciun”, 

https://www. 

facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2472253216

244440, https://www.instagram.com/p/CcpKK3BtOOl/  

Studenți implicați: Codrean Violeta – 

contactarea speaker-ului și participare  

Studenți implicați în diseminarea 

informației și colectarea fondurilor: 
Codrean Violeta 

15. „Balul  bobocilor ASEM” – 25 mai 2022 Studenți implicați: Raileanu 

Alexandru, Nika Roșca 

16.  Comisia de Admitere în anul universitar 2021-2022 – 19 

iulie 2021, 

https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/450344841

6372602  

„ASEM vine în liceul tău”, promovarea ASEM pentru noul 

an universitar 2022-2023 

„Fii student ASEM pentru o zi” – 13-14 aprilie 2022, 

https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/536668088

0049347  

Studenți implicați: Codrean Violeta 

Studenți implicați: Codrean Violeta, 

Brighidin Irina, Bocan Mihaela, 

Savciuc Maria 

Studenți implicați: Codrean Violeta 

17. Tabăra de educație financiară „Dă sens banilor”, ediția a 

II-a, 09-13 august, 2021 

Cursul de Profesionalizare Anticorupție și Bună Guvernare, 

2022 

Studenți participanți: Codrean 

Violeta, Bordea Olga 

Studenți participanți: Codrean 

Violeta 

18. Concursul „Cel mai bun student ASEM”, ediția a XIX-a – 

17 noiembrie 2022, 

https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/488085657

863 

1782  

Locul I – Codrean Violeta 

Studenți participanți: Moscaliuc 

Nicoleta, Cucu Aurelia, Brighidin 

Irina, Bancu Daniela 

 

19. Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători, ediția a XX-

a – 09 aprilie 2022, 

https://www.facebook.com/permalink.php 

?story_fbid=389835789813039&id=100063598629147 

Studenți participanți: Ghedea 

Daniela, Bancu Daniela, Brighidin 

Irina, Codrean Violeta, Dumanschi 

Mihaela, Savciuc Maria, Botnari 

Daniela, Cuciuc Andreea, Ciobanu 

Viorica 

https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2381574211979008
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2381574211979008
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2381574211979008
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2446143458855416
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2446143458855416
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2446143458855416
https://www.facebook.com/watch/?v=1666274287057067
https://www.facebook.com/watch/?v=1666274287057067
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2466329736836788
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2466329736836788
https://www.instagram.com/p/Cb0Zc97tIFa/
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2472253216244440
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2472253216244440
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2472253216244440
https://www.instagram.com/p/CcpKK3BtOOl/
https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/4503448416372602
https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/4503448416372602
https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/5366680880049347
https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/5366680880049347
https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/4880856578631782
https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/4880856578631782
https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/4880856578631782
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=389835789813039&id=100063598629147
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=389835789813039&id=100063598629147
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20. Conferința Științifică Internațională Studențească 

„Provocările contabilității în viziunea tinerilor cercetători” 

– 11-12 martie 2022, 

https://www.facebook.com/permalink. 

php?story_fbid=370330091763609&id=100063598629147 

 

 

Plenara conferinței: Bărbieru Ana-

Carolina (drd.), Codrean Violeta, 

Savciuc Maria.  

Studenți participanți: Daniela Bancu, 

Irina Brighidin, Daniela Ghedea, Irina 

Costin, Olga Bordea, Mihaela 

Dumanschi, Valeria Ganea, Maria 

Rusu, Liuba Iuncu, Dana Cebanu, Ana 

Gantea, Maria Meghea, Marinela 

Banaru, Ana-Maria Isache, Raluca 

Andreev, Mihaela Bocan, Adelina 

Pantelei, Victor Cojocaru, Cătălina 

Barac, Daria Rotaru, Ana Cebotari ș.a. 

21. Gala Brilliance Gentlemen – 29 noiembrie 2021, 

https://www.facebook.com/asemcontabilitate/posts 

/2398874253582352 

Premierea studentelor Basarab Alina, 

Onciulenco Nicoleta, Cerchez Alina, 

cu 3 contracte anuale de 8600 lei 

22.  Conferința Internațională de Comunicări Științifice a 

Cercurilor Studențești de la Târgoviște, 14-15 aprilie 

2022, 

https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/537705

1785678923 

 International Economic Conference „Challenges and 

Oppotunities for a Sustainable Development”, 12-13 

mai 2022 

 Sesiunea de Comunicări Științifice IN-EXTENSO 

„Innovation for Nextgen EU/Student’s Conference”, 

18-19 mai 2022, https://www.fa 

cebook.com/permalink.php?story_fbid=418177530312

198&id=100063598629147  

Studenți participanți: Codrean Violeta 

– locul I în cadrul secțiunii 

„Contabilitate”, Cebanu Dana 

Studenți participanți: Codrean Violeta, 

Ana-Carolina Bărbieru, Victor Cojocaru 

Studenți participanți: Bancu Daniela, 

Codrean Violeta, Șchiopu Ana 

23.  Școala antreprenorilor SMART „CRASH TEST” 

organizată de Z_Lab ASEM - educatie & servicii pro-

business - https://www.face 

book.com/ASEMoficial/posts/5345067368877365, 

interviu pentru portalul de știri diez.md – 

https://diez.md/2022/04/04/foto-cum-ajung-studentii-

din-moldova-mai-aproape-de-lumea-afacerilor-datorita-

erasmus/?fbclid=IwAR15JV_4a_E-

cSoRn8ER1D3kUEgnRNxBRLUuutfzoDulEdU-

IueeO5QNDDw  

 Programul de lansare a afacerilor, organizat de Z_Lab 

ASEM - educatie & servicii pro-business, 

https://www.facebook.com/smart 

labasem/posts/367312831946890  

Studenți implicați: Codrean Violeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenți implicați: Bordea Olga, 

Dumanschi Mihaela 

 

Studenții Facultății Contabilitate sunt implicați în activități sportive organizate și 

gestionate de departamentul Educație Fizică și Sport, lista cărora se prezintă în tabelul 9.21.3 

  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=370330091763609&id=100063598629147
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=370330091763609&id=100063598629147
https://www.facebook.com/asemcontabilitate/posts/2398874253582352
https://www.facebook.com/asemcontabilitate/posts/2398874253582352
https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/5377051785678923
https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/5377051785678923
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=418177530312198&id=100063598629147
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=418177530312198&id=100063598629147
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=418177530312198&id=100063598629147
https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/5345067368877365
https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/5345067368877365
https://diez.md/2022/04/04/foto-cum-ajung-studentii-din-moldova-mai-aproape-de-lumea-afacerilor-datorita-erasmus/?fbclid=IwAR15JV_4a_E-cSoRn8ER1D3kUEgnRNxBRLUuutfzoDulEdU-IueeO5QNDDw
https://diez.md/2022/04/04/foto-cum-ajung-studentii-din-moldova-mai-aproape-de-lumea-afacerilor-datorita-erasmus/?fbclid=IwAR15JV_4a_E-cSoRn8ER1D3kUEgnRNxBRLUuutfzoDulEdU-IueeO5QNDDw
https://diez.md/2022/04/04/foto-cum-ajung-studentii-din-moldova-mai-aproape-de-lumea-afacerilor-datorita-erasmus/?fbclid=IwAR15JV_4a_E-cSoRn8ER1D3kUEgnRNxBRLUuutfzoDulEdU-IueeO5QNDDw
https://diez.md/2022/04/04/foto-cum-ajung-studentii-din-moldova-mai-aproape-de-lumea-afacerilor-datorita-erasmus/?fbclid=IwAR15JV_4a_E-cSoRn8ER1D3kUEgnRNxBRLUuutfzoDulEdU-IueeO5QNDDw
https://diez.md/2022/04/04/foto-cum-ajung-studentii-din-moldova-mai-aproape-de-lumea-afacerilor-datorita-erasmus/?fbclid=IwAR15JV_4a_E-cSoRn8ER1D3kUEgnRNxBRLUuutfzoDulEdU-IueeO5QNDDw
https://www.facebook.com/smartlabasem/posts/367312831946890
https://www.facebook.com/smartlabasem/posts/367312831946890
https://contabilitate.ase.md/
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Tabelul 9.21.3. Lista sportivilor de performanță a Facultății Contabilitate în anul de 

studii 2021-2022 

nr N.P.P. Grupa Categoria sportive 

 

Contract 

ASEM 

1 Sureadnova Anastasia CON-20S f/f MS - Baschet DA 

2 Rusu Victoria CON-192 I – Tenis de masa DA 

3 Popov Alexandru CON-211 f/c -Tenis de masa NU 

4 Vinogradschii Artiom CON-191 I- Sah, joc de dame NU 

5 Tonu Adriana CON-192 f/c - Volei NU 

6 Volosciuc Vadim CON-193 f/c - Volei NU 

7 Gruscean Victor CON-193 CMS - Rugby DA 

Performanțele sportive ale studenților Facultății Contabilitate se prezintă în tabelul 9.21.4  

Tabelul 9.21.4. Rezultatele obținute de studenții Facultății Contabilitate în anul de 

studii 2021-2022 

Genul de sport Numele, prenumele Campionatul Locul 

Baschet (F)  Sureadnova Anastasia 

– CON-20S f/f 

 

Campionatul Național Universitar - 2022  II 

Liga de baschet al Republicii Moldova – 2022 III 

Cupa Liga Republicii Moldova – 2022 III 

Selecționata de 

volei (f) 

Tonu Adriana – 

CON-192, 

Campionatul Național Universitar – 2022 IV 

Selecționata de 

volei (b) 

Volosciuc Vadim – 

CON-193 

 

Campionatul Național Universitar – 2022 IV 

Tenis de mas (F/B) 

 

Rusu Victoria – 

CON-192, 

Campionatul Național Universitar - 2022 II 

Popov Alexandru – 

CON-211 

Șah, joc de dame 

 

Vinogradschii Artiom 

– CON-191 

 

Campionatul Național Universitar - 2021 II 

RUGBY Gruscean Victor – 

CON-193 

Campionatul Moldovei la rugby 15,  08.11.2021. I 

Campionatul Național la Rugby pe plajă, 

30.08.2021 

I 

Cupa Moldovei la rugby 10, 29.11.2021 II 

Campionatul deschis al Municipiului Chișinău la 

Rugby 15, ediția 2022, 20.03.2022 

II 

Campionatul Moldovei U-18 la rugby 7, 3 etape 

09.03.22 

II 

Campionatul deschis al municipiului Chișinău la 

rugby 7 organizat cu prilegiul lansării RC 

”Concept S.F”, 14.11.2021 

III 

Cupa mun. Chișinău la rugby-7, 22.05.22, Locul 

III  

 

III 

https://contabilitate.ase.md/
https://contabilitate.ase.md/
https://contabilitate.ase.md/
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10.  ACTIVITATEA DE CERCETARE-INOVARE 

Cercetarea științifică este unul din cele mai importante criterii de evaluare a performanței 

academice în ASEM. Ea este o componentă fundamentală a activității personalului academiei , 

având  o pondere importantă (de la cca 52% pentru postul de profesor pana la 38% pentru postul 

de asistent universitar) în cadrul activităților științifico-didactice şi un rol determinant în aprecierea 

performanței profesionale și a prestigiului personalului academic.  În anul academic 2021-2022 

activitățile de cercetare-inovare-dezvoltare au fost desfășurate în cadrul proiectelor științifice, a 

celor de inițiativă, dar și pe contul propriu al personalului academic, fiind diseminate atât prin 

publicarea rezultatelor în lucrări științifice, cât și prin organizarea și participare la diverse 

manifestații științifice. 

10.1. Programe/proiecte de cercetare (Anexa 18) 

Activitatea de cercetare științifică de bază executată în cadrul ASEM, în anul universitar 2021-

2022, s-a axat pe realizarea proiectelor finanțate din sursele bugetului de stat, precum și proiectelor 

de inițiativă, încadrare în cele 5 priorități strategice de cercetare, stabilite în Programul național în 

domeniul cercetării și inovării pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 381 

din 01.08.2019. 

1. Sănătate 

2. Agricultură durabilă, Securitate alimentară și siguranța alimentelor 

3. Mediu și schimbări climatice 

4. Provocări societale 

5. Competitivitate economică și tehnologii inovative 

În anul de referință, în cadrul ASEM, au fost realizate activități de cercetare, dezvoltare, inovare 

în cadrul a 101( Anexa 16) proiecte și granturi de cercetare naționale și internaționale, grupate în 

următoarele categorii  

 3 proiecte din cadrul programului de stat 

 1 proiecte/ granturi internaționale 

 2 proiecte din cadrul Programelor Postodctorale 

 2 proiecte de cercetare  Postodctorală pe cont propriu 

 2 proiecte din cadrul Programului AUF  

 2 proiecte bilaterale/multilaterale 

 6 Proiecte de consolidare instituțională Erasmus + 

 61 Proiecte doctorale  

 24 Programe COST  

Proiectele finanțate din programe de stat: 

1. 20.80009.0807.35: ”Drepturile omului în Republica Moldova: dimensiunea financiară și 

consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice” (2020-2023) – Coordonator de 

proiect: SECRIERU Angela, prof. univ., dr. hab., Departamentul ”Investiții și Activitate 

Bancară”, Facultatea ”Finanțe” 

2. 20.80009.1606.09: "Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de 

muncă" (2020-2023) - Director de proiect: BIRCA Alic, prof. univ., dr. hab., Departamentul 

”Resurse umane, afaceri publice și comunicare”, Facultatea ”Economie Generală și Drept” 

3. 20.80009.0807.42: ” Configurarea businessului inovațional în contextul concurenței regionale” 

(2020-2023) – Coordonator de proiect: PISANIUC Maia, conf. univ., dr., Departamentul 

”Business Internațional”, Facultatea ”Relații Economice Internaționale” 
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US Embassy Grants Program / USAID Grant - 1 
1. Susținerea educației antreprenoriale în Europa și Eurasia, nr. de referință: AID-OAA-A-

17-00006,  Coordonator: Belostecinic Grigore, dr. hab., prof. univ., perioada de 

implemenmtare: 2019-2026  

Programe Post –Doctorat cu finanțare de la bugetul de stat  - 2 
1. Dorogaia Irina. Dorogaia Irina: ”Crearea modelului de management al schimbărilor 

organizaționale pentru întreprinderile mici și mijlocii prin provocările Industrializării 4.0”. 

Contract nr. 10-PDI/03.01.2022 

2. Mistrean Larisa. Evoluții comportamentale ale consumatorilor de servicii financiar-

bancare în noua configurație economică, cifrul 19.00208.108.07/PD, Departamentul 

”Investiții și Activitate Bancară”, Facultatea ”Finanțe” 

Programe Post –Doctorat pe cont propriu – 2  

1. Suslenco Alina: ”Managementul sustenabilității universitare prin valorificarea 

potențialului uman în contextul schimbărilor inovaționale” (în proces de examinare la 

Seminarul științific ad-hoc) 

2. Ciobanu Marin: ”Competitivitatea în contextul dezvoltării economice durabile”. 

Programe finanțate prin AUF - Agence Universitaire de la Francophonie /Alliance Francaise 

– 2 
1. „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 instituțional – Sainsus Valeriu, 

dr., conf. univ. 

2. Dezvoltarea Infrastructurii - Crearea centrului - CRU (Centre de Reussite Universitaire) – 

coordonator, Dodu Gugea Larisa, dr., conf. univ. (perioada de implementare 01.05.2021-

30.04.2022) 

Proiecte Intrernaționale/ bilaterale/multibaterale - 2 
1. Children Left Behind by Labour Migration: Suporting Moldovan and Ukrainian 

Transnational Families in the EU (CASTLE); Project n. ICMPD/2021/MPF-357-0 

Coordonator de proiect – Vaculovschi Dorin, dr., conf. univ., perioada de implementare: 

15 iunie 2021 – 15 decembrie 2023 

2. Measuring the performance of SMEs active in the agricultural sector and/or the food 

industry during the health crisis COVID-19: a study in the Gaziantep and Chisinau 

region; Cifrul - 22.80013.0807.3TR. Coordonator de proiect – Erhan Lica, dr., conf. 

univ., perioada de implementare: 01 ianuarie 2022 – 31 martie 2023 

Programul Erasmus + - 6 
1. 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) 

2. 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) 

3. 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) 

4. 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) 

5. 597912-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP - Strengthening research management 

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/
https://bri.ase.md/towards-european-university-lifelong-learning-model-in-moldova-compass/
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and open science capacities of HEIs in Moldova and Armenia (MINERVA). ASEM 

coordonator. (2019- 2023) 

6. Jean Monnet Chair in EU studies and Migration/ EUMIGRA, , nr. ref. 620774-EPP-1-

2020-1- MD-EPPJMO-CHAIR 1. Coordonator ASEM. (2020-2023) 

Implicarea ASEM prin personalul științifico-didactic în alte proiecte: 

Implicarea cercetătorilor ASEM in alte proiecte de cercetare din cadrul Programului de Stat 

1. COTOROS Inga. Cercetător științific coordonator în echipa Programului de Stat ,,Impactul 

factorilor macromediului și geografici asupra falimentului și a performanțelor in afaceri ale 

entitaților economice din sectorul agroalimentar din Republica Moldova” 

https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/EXTRAS%20DIN%20DECIZ

IE%20a%20Comisiei%20de%20Contestare%20nr.%201%20ANCD%20din%2003.01.2020

.pdf  Înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul:  

20.80009.0807.26,  Director de proiect: Nicolaescu Gheorghe dr., conf. univ., UASM.  

2. ARMEANIC Alexandru, dr., conf. univ. – Coordonator de proiect din cadrul Programului 

de Stat la Biblioteca Științifică Centrală ”Andrei Lupan” 

Denumire Proiect – Cercetări enciclopedice de economie și drept economic. Cifrul – 

20.80009.0807.18 

3. HACHI Mihai, dr. conf. univ. membru în proiectul din cadrul Programului de Stat  

20.80009.7007.11 (2020-2023) „ Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în 

scopul asigurării  dezvoltării durabile”. Coordonator de proiect – Institutul de ecologie și 

geografie al AȘM  

4. PRISACARU Adrian, dr., conf. univ. membru în 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”. Coordonator de proiect - Institutul de Fizică 

Aplicată 

5. ZGUREANU Aureliu, dr., conf. univ., membru în proiectul de cercetare 20.80009.5007.18. 

”Obținerea de noi materiale micro-și nano-structurate de cercetare 

20.80009.5007.26 Modele, algoritmi și tehnologii de conducere, optimizare și securizare 

a sistemelor Ciber- Fizice (MATCOSC). Coordonator de proiect: Universitatea Tehnică din 

Moldova (UTM) 
Astfel, în proiectele de cercetare au fost implicate 23 de persoane, profesori titulari ASEM, și 14 cercetători 

prin cumul extern.  

Proiectele doctorale, 61 la număr, câștigate prin concurs de către membrii școlii doctorale ASEM și  a Școlii 

Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative, precum și Programele COST, 24 la număr sunt 

prezentate separat în anexa 16.  
 

10.2. Valorificarea activităților de cercetare, pe facultăți (Anexa 19). 

 

ASEM dispune de un potențial științific considerabil, care este implicat în activități de 

cercetare/inovare atât în carul realizării sarcinii științifico-didactice, cât și în proiecte de cercetare. 

În perioada anului de studii 2021-2022 în activitățile de curente de cercetare/ inovare au fost 

implicate 206 de cadre științifico-didactice, inclusiv 163 de cercetători cu grad științifico-didactic, 

dintre care 20 doctori habilitați sau 12,27 % din total și 143 doctori, respectiv 87,13%. Acest 

indicator are o dinamică pozitivă în ultimii doi ani 

 

 

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
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Tabel 10.2.1. Potențialul științific al ASEM în perioada 2014-2021 

Numărul personalului universitar cu grad 

științific (titulari) 

2014 2017 2018 2019 2020 2021 

Doctori habilitaţi  30 25 22 19 18 20 

Doctori în ştiinţe  208 179 160 157 145 143 

Personal universitar cu grad ştiinţific, total  238 203 182 176 163 163 

Ponderea doctorilor habilitați, % 14,02 12,32 12,08 10,8 11,04 12,27 

 

Totodată, în cadrul activităților de cercetare în perioada menționată au fost implicați și  189 

doctoranzi Școlii Doctorale ASEM și Școlii Doctorale în în Drept, Științe Politice și 

Administrative.  

Repartizarea potențialului uman ce desfășoară activități de cercetare/inovare pe departamente este 

prezentată în tabelul 10.1. astfel, 3 departamente au 100% titulari cu titlu (grad) științific, iar 8 din 

15 au acest indicator mai mare ca 85%. Pe instituție ponderea potențialului uman cu titlu (grad) 

științific constituie 79,1%, cea mai mică fiind la departamentele  Educaţie Fizică și Sport și Limbi 

Moderne. 

 

Tabelul 10.2.2. Structura potențialului uman al ASEM antrenat în cercetare în 2021-2022 

Nr Departamentul 
Personal profesoral 

– didactic - total 

Personal  

profesoral didactic 

cu titlu ştiintific 

Ponderea personalului 

cu titlu (grad) ştiinţific 

(%) 

 

    2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 Finanţe şi Asigurări 18 17 16 17 16 16 94,4 94,1 100,0 

2 Business Internațional 13 12 11 12 11 11 92,3 91,7 100,0 

3 Comerţ, Turism şi Alimentaţie Publică 9 8 7 8 8 7 88,9 100,0 100,0 

4 Investiții şi Activitate Bancară 15 14 14 13 13 13 86,7 92,8 92,9 

5 Teorie și Politici Economice 14 14 13 13 13 12 92,9 92,9 92,3 

6 Contabilitate, Audit şi Analiză Economică 29 26 25 26 24 23 89,7 92,3 92,0 

7 Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare 14 13 12 14 12 11 100,0 92,3 91,7 

8 Drept  25 20 21 19 16 18 76,0 80,0 85,7 

9 Management şi Antreprenoriat 25 19 21 17 16 17 68,0 84,2 80,9 

10 
Tehnologia Informaţiei şi Managementul 

Informaţional 
22 19 14 16 15 11 72,7 78,9 78,6 

11 Informatică Aplicată în Business   7   5   71,4 

12 Econometrie şi Statistică economică 13 10 10 8 7 7 61,5 70,0 70,0 

13 Marketing şi Logistică 14 12 14 9 8 9 64,3 66,7 64,3 

14 Educaţie Fizică și Sport 4 4 5 1 1 1 25,0 25,0 20,0 

15 Limbi Moderne  16 16 16 3 3 2 18,8 18,8 12,5 

  Total 231 204 206 176 163 163 76,2 79,9 79,1 

 Pe parcursul anului universitar 2021-2022 activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare au fost 

realizate atât în cadrul sarcinii științifico-didactice, cât și în proiecte de cercetare menționate. 

Rezultatele activității de cercetare a cadrelor științifico-didactice și cele științifice au fost reflectate 

în 415 publicații, structura lor fiind prezentată mai jos:  

Tabel 10.2.3.Publicațiile Profesorilor ASEM în anul academic 2021-2022 

 n/o  Tipul publicației Numărul 
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1 
Cărți și/sau capitole în cărți de specialitate (recomandate spre editare de 

senatul/consiliul științific al organizației din domeniile cercetării și inovării) 
18 

1.1. cărți de specialitate monoautor 3 

1.2. cărți de specialitate colective (cu specificarea contribuţiei personale) 15 

2 Articole  în reviste științifice 117 

2.1. în reviste din bazele de date Web of Science şi SCOPUS 6 

2.2. în reviste din străinătate recunoscute 57 

2.3.  în reviste din Registrul National al revistelor de profil, cu indicarea categoriei 54 

3 Articole  în culegeri științifice 192 

3.1.  în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)    47 

3.2.   în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) 116 

3.3.  în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare internaţională   11 

3.4. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale 18 

4 Teze în culegeri ştiinţifice 31 

4.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)   19 

4.2.  în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova)   9 

4.3.  în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare internaţională   3 

5 
Alte lucrări ştiinţifice (recomandate spre editare de o instituţie abilitată în 

domeniu)   
32 

7 Manuale 2 

7.2. 
manuale pentru învăţământul universitar (aprobate de senatul/consiliul ştiinţific al 

instituţiei) 
2 

8 Ghiduri metodice/metodologice (aprobate de consiliul metodic, consiliul facultăţii)   1 

9 Note de curs/Suporturi de curs (aprobate de consiliul metodic, consiliul facultăţii) 10 

10 

Indicaţii/îndrumări metodice (la lucrări practice, de laborator, stagii de practică, 

privind elaborarea tezelor de an, licenţă, masterat), aprobate de consiliile metodice, 

consiliul facultăţii   
11 

13 Alte materiale didactice  1 

  TOTAL  415 

 

Astfel, în anul academic 2021-2022 rezultatele cercetărilor la nivel național și internațional au fost 

diseminate în 18 cărți sau capitole în cărți de specialitate, din care în edituri recunoscute în 

străinătate – 12, 117 articole  în reviste științifice, din care 6 de lucrări științifice indexate în baza 

de date WOS și SCOPUS, 57- în reviste din străinătate recunoscute, 192 articole publicate în 
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culegeri științifice, 31 teze, 2 manuale, 10 note de curs. Dinamica volumului publicațiilor pentru 

perioada 2013-2022 este descrescătoare, dar se atest o creștere a calității acestora, fiind înregistrat 

cel mai mare număr de monografii și capitole de cărți de specialitate din perioada analizată (figura 

10.2.1). 

 
 

Figura 10.2.1. Dinamica publicațiilor cercetătorilor ASEM pentru perioada 2014-2022 

 Publicațiile cadrelor științifico-didactice din ASEM acoperă o arie vastă de interese, cele mai 

frecvente fiind problemele economiei, sociologie, științe fizico-matematice și ale dreptului 

(figura 10.2) 

 

 
 

Figura 10.2.2. Repartizarea publicațiilor științifice ale colaboratorilor ASEM pe arii de 

cercetare 

2

11

5

8

6

18

11

40

56

63

33

25

650

526

485

482

457

372

2 0 1 4

2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

2 0 2 0

2 0 2 1 - 2 0 2 2

Monografii Manuale, lucrări didactice şi metodice etc. articole în reviste ştiinţifice, teze, etc.



RAPORT de ACTIVITATE al ACADEMIEI de STUDII ECONOMICE din MOLDOVA, 2021 - 

2022 

 

100 

 

 

 

 

 

Sursa: Instrumentul bibliometric național.  https://ibn.idsi.md/ro/Graph_Stacked?type=autorDomainsInst&auth=16  

Vizibilitatea cercetării ASEM la nivel internațional în revistele indexate în bazele de date Web of 

Scince și SCOPUS (1991-iunie 2022) este destul de modestă. Astfel, în bazele de date Web of 

Science și Scopus ASEM este prezentă cu 65 și, respectiv, 36 de lucrări științifice. 

În anul academic 2021-2022 Biblioteca Științifică ASEM împreună cu Serviciul Știință și 

Departamentul Tehnologii Informaționale au depus eforturi majore în vederea creșterii vizibilității 

ASEM în Google Scholar, în promovarea și oferirea suportului tehnic cercetătorilor ASEM în 

crearea și gestionarea profilurilor personale. Drept rezultat, în anul academic 2021-2022 numărul 

de citări ale publicațiilor indexate în Goole Scholar a crescut considerabil, ce a contribuit la 

poziționarea instituției în linia celor 4 cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din 

Republica Moldova, conform clasamentului internațional WEBOMETRICS1. 

 

Tabel 10.2.4. Poziția ASEM în clasamentului internațional WEBOMETRICS la data de 30 

septembrie 2022 
Ranking 

(first10) 

World 

Rank

 

University  Impact 

Rank*  

Openness 

Rank*  

Excellence 

Rank*  

1 3859 Nicolae Testemiţanu State University of Medicine and Pharmacy / 

Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie  

8591 2378 4078 

2 3909 Technical University of Moldova / Universitatea Tehnica a Moldovei  6740 2603 4558 

3 4010 State University of Moldova / Universitatea de Stat din Moldova 3587 2770 5412 

4 7948 Academy of Economic Studies from Moldova / Academia de Studii 

Economice din Moldova 

8832 4962 7216 

5 8446 Balti State University Alecu Russo / Universitatea de Stat Alecu 

Russo din Bălți 

10598 4422 7216 

6 9196 Free International University of Moldova / Universitatea Libera 

Internationala din Moldova 

9632 6170 7216 

7 9503 State Agricultural University of Moldova / Universitatea Agrara de 

Stat din Moldova 

12275 7521 6565 

8 10050 Taras Shevchenko Transnistria State University / Приднестровский 

государственный университет Т Г Шевченко  

10842 6413 7216 

9 10150 State University of Tiraspol / Universitatea de Stat din Tiraspol 14009 6857 6829 

10 11887 Moldova Cooperative Trade University / Universitatea Cooperatist-

Comerciala din Moldova 

9396 7521 7216 

 

În activitatea științifică personalului academic este susținut de Biblioteca Științifică ASEM 

Acoperirea necesităților informaționale ale utilizatorilor, legate de activitatea de cercetare 

științifică, se bazează pe achiziția continuă a publicațiilor științifice. Un număr mare de publicații 

științifice sunt procurate de la edituri specializate, recepționate prin intermediul schimbului de 

publicații cu 18 biblioteci universitare din România, Germania, Bulgaria, Norvegia, donații 

consistente din partea partenerilor etc. O achiziție importantă, efectuată prin schimb, o constituie 

Buletinele și Analele științifice, tezele de doctor și autoreferatele. În anul 2021 au fost achiziționate 

1719 exemplare / 422 titluri de publicații științifice. Revistele științifice abonate sunt o altă sursă 

                                                 
1 Ranking Web of Universities 

https://ibn.idsi.md/ro/Graph_Stacked?type=autorDomainsInst&auth=16
https://www.webometrics.info/en/Europe/Moldova%2C%20Republic%20of?sort=desc&order=World%20Rank
https://www.webometrics.info/en/Europe/Moldova%2C%20Republic%20of?sort=desc&order=World%20Rank
https://www.webometrics.info/en/Europe/Moldova%2C%20Republic%20of?sort=desc&order=World%20Rank
https://www.webometrics.info/en/Europe/Moldova%2C%20Republic%20of?sort=asc&order=University
https://www.webometrics.info/en/Europe/Moldova%2C%20Republic%20of?sort=asc&order=Impact%20Rank%2A
https://www.webometrics.info/en/Europe/Moldova%2C%20Republic%20of?sort=asc&order=Impact%20Rank%2A
https://www.webometrics.info/en/Europe/Moldova%2C%20Republic%20of?sort=asc&order=Openness%20Rank%2A
https://www.webometrics.info/en/Europe/Moldova%2C%20Republic%20of?sort=asc&order=Openness%20Rank%2A
https://www.webometrics.info/en/Europe/Moldova%2C%20Republic%20of?sort=asc&order=Excellence%20Rank%2A
https://www.webometrics.info/en/Europe/Moldova%2C%20Republic%20of?sort=asc&order=Excellence%20Rank%2A
https://usmf.md/
https://usmf.md/
https://utm.md/
https://usm.md/
https://ase.md/
https://ase.md/
https://usarb.md/
https://usarb.md/
https://ulim.md/
https://ulim.md/
https://www.uasm.md/
https://www.uasm.md/
http://spsu.ru/
http://spsu.ru/
https://ust.md/
http://www.uccm.md/
http://www.uccm.md/
https://www.webometrics.info/en/Europe/Moldova%2C%20Republic%20of?sort=desc&order=World%20Rank
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în ajutorul cercetării științifice. În anul 2021 Biblioteca științifică ASEM a fost abonată la 26 de 

reviste științifice. 

Comunitatea academică este sistematic informată despre achizițiile noi de publicații prin expoziții 

dedicate, zile de informare, liste de cărți trimise tuturor cadrelor științifico-didactice prin 

intermediul e-mail-ului corporativ. Un suport esențial în procesul de cercetare îl au bazele de date 

științifice. Cadrele științifico-didactice, studenții, masteranzii şi doctoranzii au beneficiat de acces 

liber prin autorizație la 16 baze de date (tabelul 10.4).  

Tabel 10.2.5. Statistica utilizării bazelor de date științifice în anul 2022  la data de 30 

septembrie 
Denumirea BD Sesiuni Căutări Full Text 

(descărcări) 

Abstracte 

ElgarOnline 372 611 104 82 

Сambridje University Press 261 432 112 71 

IWA Publishing Journals 12 45 4 2 

OpenEdition 228 519 91 70 

Duke University Press 163 250 122 41 

Mathematical Sciences Publishers 

(MSP) Journals 

85 104 79 33 

IOPScience 16 11 5 2 

The Royal Society 71 46 32 16 

Association for Computing Machinery 47 98 56 9 

Alte resurse ale Consorțiului REM 

(EBSCO etc.) 

 

199 287 179 75 

 

În anul academic 2021-2022 prioritar pentru bibliotecă a fost continuarea popularizării 

Repozitoriului Instituțional în care sunt arhivate în Acces Deschis articole din culegeri ale 

Conferințelor științifice organizate în cadrul ASEM; revistele științifice ASEM, materialele 

științifico-didactice ș.a.  Grație eforturilor depuse de comunitatea academică, împreună cu 

implicarea activă a Bibliotecii Științifice ASEM, la finele perioadei de raportare, Repozitoriul 

Instituțional – IREK, conținea cca 3000 publicații (full-text). 

Aprecierea rezultatelor științifice ale cercetătorilor ASEM este în la fel un indicator important în 

evaluarea activității de cercetare a cadrelor științifico-didactice din ASEM/ Astfel, pentru muncă 

prodigioasă în domeniul învățământului, corectitudine și profesionalism, pentru implementarea 

politicilor educaționale și merite deosebite în educarea tinerei generații, GUŢU 

Corneliu, Prorector pentru cercetare şi parteneriate, dr., conferenţiar cercetător şi PÂRŢACHI Ion, 

Șef al departamentului „Econometrie și Statistică Economică”, dr., profesor universitar au fost 

distinși cu Medalia „Meritul Civic”. Decretul a fost semnat de Preşedintele Republicii Moldova, 

Maia Sandu. (https://presedinte.md/app/webroot/Decrete/176.pdf) 

Anual, în cadrul departamentelor și a facultăților ASEM sunt planificate și realizate activități și 

evenimente științifice care permit evidențierea celor mai semnificative rezultate, după cum 

urmează: 

 

Facultatea FINANȚE 

https://presedinte.md/app/webroot/Decrete/176.pdf
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Rezultatele activităţii de cercetare de către cadrele didactice din cadrul facultăţii Finanţe au fost 

valorificate în număr de 71 de lucrări, dintre care: lucrări metodico-didactice - 7, capitole în 

monografii – 4, articole științifice – 16, publicaţii ştiinţifice electronice – 5, rezumate la conferințe 

științifice internationale - 15 articole în culegeri (naţionale) – 12, teze ale comunicărilor la 

congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (naţionale) – 12. Informația despre publicațiile 

cadrelor științifico – didactice din cadrul facultății sunt plasate la Anexa A.1. 

Activitățile realizate în baza acordurilor de colaborare s-au axat prioritar pe următoarele activități: 

 participarea cadrelor didactice la proiecte naționale și internaționale (Anexa 16); 

 participarea profesorilor străini la manifestările ştiinţifice organizate de ASEM și de 

facultatea Finanțe:  

 
Nr. Nume, prenume Universitatea 

International Scientific Conference "30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic 

progress via innovation and competitiveness",  

Session VIII Financial dimensions of knowledge economy 

September 24th-25th, 2021, Chişinău, ASEM 

1 OANCEA-NEGESCU 

Mihaela Diana 

ASE, Bucureşti, România 

2 BUZOIANU Ovidiu Cristian 

Andrei 

ASE, Bucureşti, România 

3 SARBU Maria Alexandra ASE, Bucureşti, România 

4 YANEVA Mariya Dimitar Tsenov Academy of Economics, Bulgaria 

 

 participarea cadrelor didactice şi cercetătorilor din cadrul facultății la conferinţe 

internaţionale organizate în străinătate: 

Nr. Nume, prenume Denumirea Conferinţei Perioada  Ţara 

1 BOTNARI Nadejda Dezvoltarea economico-socială 

durabilă a euroregiunilor şi a 

zonelor transfrontaliere, 

Conferinţa ştiinţifică 

internaţională 

29 octombrie 

2021 

Institutul de 

Cercetări Economice 

şi Sociale „Gh. 

Zane”, Academia 

Română, Iași, 

România 

2 CIOBU Stela Dezvoltarea economico-socială 

durabilă a euroregiunilor şi a 

zonelor transfrontaliere, 

Conferinţa ştiinţifică 

internaţională 

29 octombrie 

2021 

Institutul de 

Cercetări Economice 

şi Sociale „Gh. 

Zane”, Academia 

Română, Iași, 

România 

3 MISTREAN Larisa International Applied Social 

Sciences Congress: Congress 

abstract book 

07-09 

octombrie 

2021 

Kuşadası, Turcia 

 MISTREAN Larisa Competitiveness and Stability in 

the Knowledge-Based 

Economy: 13th International 

Conference 

29-30 

octombrie 

2021  

Craiova, România 

 MISTREAN Larisa Шестая международная 

научная конференция: 

Междисциплинарность в 

22-24 iunie 

2021 

Ростов-на-Дону, 

Южный 
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современном социально-

гуманитарном знании-2021 

(Междисциплинарность-

2021). Социальные 

технологии, коллективные 

ценности и экономические 

институты в цифровом мире.  

федеральный 

университет, Rusia 

 PETROIA Andrei Conferinţa internaţională  a 

XVI-a ediţie, ICES "Gh. Zane", 

Dezvoltarea Economico-Socială 

Durabilă a Euroregiunilor şi a 

Zonelor Transfrontaliere 

29 octombrie 

2021 

Institutul de 

Cercetări Economice 

şi Sociale „Gh. 

Zane”, Academia 

Română, Iași, 

România 

 

 vizite de studii a cadrelor didactice în străinătate: 
Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele, 

gradul şi titlul 

ştiinţific 

Ţara, denumirea 

organizaţiei 

vizitate 
Scopul vizitei 

Termenul 

deplasării 

1 Casian Angela, 

conf.univ., dr. 

University of 

Montpellier, 

France 

Vizită de studiu în cadrul 

proiectului 

ERASMUS+QFORTE 

18 – 22 octombrie 

2021 

2 Mistrean Larisa 

conf.univ., dr. 

Universitatea 

Alexandru Ioan 

Cuza din Iași, 

România 

Vizită de studiu iunie 2021 

3 Mistrean Larisa 

conf.univ., dr. 

Çanakkale 

Onsekiz Mart 

University, Turcia 

Vizită de studiu noiembrie 2021 

  

 În anul de raportare, studenții și cadrele didactice din cadrul facultății Finanțe au beneficiat 

de 2 lecții publice, ținute de specialiști de peste hotare. 
Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele, 

gradul şi titlul 

ştiinţific, 

ale savantului 

Ţara şi 

denumirea 

organizaţiei în 

care activează 

savantul 

Scopul vizitei. Descrierea 

succintă a activităţilor 

(realizarea proiectelor  comune,  

stagiu, participări la manifestări 

ştiinţifice etc.) 

Termenul 

vizitei 

1 Kent Saunders, 

Ph.D 

College of 

Business, 

Anderson 

University, SUA 

Lecţii în cadrul Programului 

Fulbright la disciplina 

„Management Financiar” în grupa 

AFB 201, temele  

„Time value of money” 

„Valuation of financial 

performance” 

„Dividend policy, capital structure 

and cost of capital” 

27 octombrie – 

01 noiembrie 

2021 

2 Alexandru Seran Compania 

DATEIO, 

România 

Lecție publică „Dezvoltarea 

FinTeh in contextul inovatiilor” 21 aprilie 2022 
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Facultatea BUSINESS ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

În anul universitar 2021-2022, cadrele didactice din cadrul facultății au publicat 76 de lucrări 

științifice și metodico-didactice. 

Tabelul 10.2.6. Publicaţiile cadrelor didactice ale facultăţii BAA realizate în anul de studii 

2021-2022 

Departament Manuale 
Monografii 
 

Articole 

ştiinţifice 

Teze 

ştiinţifice 

Materiale 

Metodico - 

didactice 

Total 
 

Management și 

Antreprenoriat 
 2 29  2 33 

Marketing și Logistică   18  2 20 

Comerț, Turism și 

Alimentație Publică 
  20  3 23 

Total - 2 67  7 76 

Informația despre publicațiile cadrelor științifico – didactice din cadrul facultății sunt plasate la 

Anexa A.2. 
 

Pe parcursul anului universitar 2021-2022, cadrele didactice ale Facultăţii Business şi Administrarea 

Afacerilor au participat la diverse evenimente naționale și internaționale după cum urmează: 

 

Tabelul 10.2.7. Participarea la congrese, simpozioane, seminare științifice, 

mese rotunde a cadrelor didactice Departamentul Management și Antreprenoriat 

Tema evenimentului 

Instituția organizatore, 

orașul, țara, 

data desfășurării 

Prezentare Cadrul didactic 

Conference on Economics and 

Social Sciences (ICESS 2022) cu 

tematica “Fostering recovery 

through metaverse business 

modelling”  

https://icess.ase.ro/wp-

content/uploads/2022/06/Program-

ICESS-2022.pdf 

Academia de Studii 

Economice din 

București,  

16 - 17 iunie 2022  

 

Building a model of a 

”living organization” 

as a response to the 

challenges of the 

industrial revolution 

4.0  

DOROGAIA 

Irina dr., conf. 

univ.  

 

Conferința științifico-practică 

internațională cu genericul: 

”IНФОРМАЦIA TA COЦIУМ”  

ДОНЕЦЬКИЙ 

НАЦIOHAЛЬНИЙ 

УНIВЕРСИТЕТ IMEHI 

ВАСИЛЯ СТУСА, or. 

Vinița, Ucraina 

3 iunie 2022 

”Transfornational 

changes in business 

models of Moldovan 

entreprises: concepts 

and practical 

applicability” 

DOROGAIA 

Irina dr., conf. 

univ.  

  Perspectives for the 

development of 

venification clusters in 

the Cahul region of the 

Republic of Moldova 

in the context of 

European integration 

NEGRU Ion dr., 

conf. univ.  

 

PORTARESCU 

Serghei dr., 

conf. univ.  

 

https://icess.ase.ro/wp-content/uploads/2022/06/Program-ICESS-2022.pdf
https://icess.ase.ro/wp-content/uploads/2022/06/Program-ICESS-2022.pdf
https://icess.ase.ro/wp-content/uploads/2022/06/Program-ICESS-2022.pdf
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Conferința științifico-practică 

internațională cu genericul  

”Economie, finanțe, banci și 

educație: probleme actuale ale 

dezvoltării, realizări  și inovații”  

ОДЕСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ or. 

Odesa, Ucraina 

 

27 mai 2022 

Perspectivele 

implementării 

învățământului dual în 

Moldova și Ucraina   

COVAȘ Lilia, 

dr. hab., conf. 

univ. 

  Schimbarea relațiilor 

în contextual 

Industrializării 4.0 

DOROGAIA 

Irina dr., conf. 

univ.  

Conferința „Protecția proprietății 

intelectuale în era digitală” 

Asociația de cultură 

juridică Henri Capitant 

Moldova, 

AGEPI, 

Chișinău 

31 martie 2022 

 DOROGAIA 

Irina dr., conf. 

univ.  

SOLCAN 

Angela dr. conf. 

univ. 

Masă Rotundă ,,Conturarea 

businessului inovațional în 

condițiile provocărilor tehnologice 

și societale actuale” 

Centrul de Cercetare și 

Consultare în Businessul 

Inovațional (ASEM)  în 

colaborare cu ANCD, 

26.11.2021 

 DOROGAIA 

Irina dr., conf. 

univ.  

SOLCAN 

Angela dr. conf. 

univ. 

Conferința Inovațională (ediția A V-

A) 

„Inteligența artificială, inovațiile și 

proprietatea intelectuală” 

Agenția de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală,  

17 noiembrie 2021 

 SOLCAN 

Angela dr. conf. 

univ. 

11 th International conference on 

application of information and 

communication technology and 

statistics in economy and education 

(ICAICTSEE – 

2021)http://icaictsee.unwe.bg/ICAI

CTSEE-

2021.Conference.Program.pdf 

University of National 

and World Economy 

Sofia, Bulgaria 

November 25 – 26 th, 

2021 

Challenges of Industry 

4.0: impact for the 

SME sector of the 

Republic of Moldova 

 

COTELNIC Ala 

prof. univ., dr. 

hab. 

DOROGAIA 

Irina dr., conf. 

univ. 

Conference Economic Security in 

the context of Sustainable 

Development  

Departamentul Teorii și 

Politici Economice, 

ASEM,  

17 decembrie 2021 

 

 NEGRU Ion 

dr., conf. univ. 

 

Masa rotundă Piața muncii din RM 

și UE: convergențe și divergențe  

ASEM,  

28 octombrie 202 

 ȘAVGA 

Ghenadie dr., 

conf. univ. 

 

 

 

 

 

 

 

http://icaictsee.unwe.bg/ICAICTSEE-2021.Conference.Program.pdf
http://icaictsee.unwe.bg/ICAICTSEE-2021.Conference.Program.pdf
http://icaictsee.unwe.bg/ICAICTSEE-2021.Conference.Program.pdf
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Tabelul 10.2.8. 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  Tematica 

prezentărilor 

Distincţii 

obţinute 

1. Conferința Științifică Internaționala 

«Competitivitate și Inovare în economia 

cunoașterii», Edițiaa XXII-a 24-25 septembrie 

2021, Chișinău ASEM 

 

 

 

 

Savciuc Ox., 

Belostecinic Gr., 

Melnic I., 

Solomatin A., 

Cristaffovici P., 

Mitnitchi L., Paic 

M., Zgherea G., 

Cartavih T., 

Gaugas T., Rotaru 

O.,  Saharnean L., 

Siscan E., 

 Diplome 

de 

participar

e 

 

2. Conferința Științifică Internațională 

"STRATEGII ȘI POLITICI DE 

MANAGEMENT ÎN ECONOMIA 

CONTEMPORANĂ" (ediția a VII-a), 9-10 

iunie 2022, format mixt, Chișinău, ASEM 

Savciuc Ox., 

Belostecinic Gr., 

Solomatin A., 

Cristaffovici P., 

Siscan E., 

Minitchi L., 

Gaugas T., Rotaru 

O.,  Saharnean L., 

  

3. Conferința științifică internațională „Adaptarea 

serviciilor publice la provocările tehnologice 

actuale și la așteptările mediului de afaceri”. – 

Chișinău, ASEM, 9-10 decembrie 2021. 

Belostecinic Gr.,   

4. Colocviul „ Depozitarul central unic – factor 

esențial în dezvoltarea pieței de capital: 

formare profesională, cercetare științifică, 

popularizare cunoștințe” – Chișinău, ASEM, 23 

septembrie 2021. 

Belostecinic Gr.,   

5. Seminarul științifico-practic cu participare 

internațională „Drepturile economice, sociale și 

culturale în Republica Moldova: dezvoltarea 

cadrului metodologic de evaluare și 

monitorizare”. – Chișinău, ASEM, 14 

septembrie 2021. 

Belostecinic Gr.,   

6. Workshop și parcurgerea simulării de business 

pe platforma de e-learning EDUArdo. 

Gaugaş T.,  Diploma 

7. Workshop «PARADIGMS IN THE 

MANAGEMENT OF GOVERNANCE IN 

THE PRESENT CONDITIONS OF THE 

EPIDEMIC CRISIS: Education. 

Digitalization…Markets and strategic 

marketing. Global economy under pandemics» 

organized by the "ARTIFEX" University of 

Bucharest November 29, 2021. 

Mitnitchii L.,   
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8. Masă rotundă -  „Configurarea businessului 

inovațional în condițiile provocărilor 

tehnologice și sociale actuale”, realizată în 

cadrul Proiectului de cercetare din program de 

stat Configurarea Businessului inovațional în 

contextul concurenței regionele cu cifrul nr. 

20.80009.0807.42, ASEM, 26 noiembrie 2021. 

Belostecinic Gr., 

Savciuc Ox., 

Saharnean L, 

Rotaru O., 

Cartavih T., 

Gaugas T., 

Zgherea G., 

Mitnitchii L., 

Melnic Igor, 

Solomatin A. 

  

9. Conferința Internațională Științifico-Practică  - 

”Economic security in the context of sustainable 

development – the 2nd Edition”, Organizată de 

Departamentul Teorie și Politici Economice, 

ASEM, (în format mixt), ASEM, 17 decembrie 

2021 (orele 10:00-17:15) 

Belostecinic Gr.,  

Savciuc O., 

Saharnean Liliana 

, Rotaru O., 

Zgherea G., 

Mitnitchii L., 

Gaugas T.,  

Cartavih T., 

Siscan E., 

Cristofovici P., 

 Certificat 

de 

participar

e 

 

10. Simpozionul științifico -practic 

”Sustenabilitatea:îmbunătățirea produselor 

destinate consumatorilor și planetei”, on-line, 11 

noiembrie 2021, Chișinău, ASEM 

Gaugaş T., Importanța 

managementului 

calității și 

sistemelor de 

calitate 

 

11. Conferința științifică internațională 

"Integrarea Europeană prin îndreptarea 

Educației, Cercetării, inovațiilor în țările 

Parteneriatului Estic" , 16-17 mai 2022, format 

mixt, Chișinău, USM.  

Gaugaş T.,  Diploma 

de 

participar

e 

12. Conferința Ştiințifică Naţională „INOVAȚIA: 

FACTOR AL DEZVOLTĂRII SOCIAL-

ECONOMICE” ediţia a VI-a, la 17 decembrie 

2021, on-line, Cahul, Universitatea de Stat 

”Bogdan P.Hașdeu” din Cahul,  R.Moldova 

Gaugaş T., Abordări 

inovative și noi 

tendințe în 

domeniul 

business și 

administrare  

 

13. IPR Workshops for Business and Policy 

Makers:  „Dezvoltarea afacerilor inovaționale și 

protecția proprietății intelectuale în era digitală”, 

18 noiembrie 2021, 13:00. 

(https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvfu

qgqTwsG9AJ3SgAarMTymXR6pU4_T5e)  

Rotaru Olesea Participare fara 

prezentare  

Diploma 

de 

participar

e 

14. Webinarul  "Dezvoltarea afacerilor 

inovaționale și protecția proprietății intelectuale în 

era digitală", 18 Noiembrie 2021, AO de Cultură 

Jurudică Henri Capitant Moldova în cadrul 

proiectului Jean Monnet EUPROIN, implementat 

cu suportul Erasmus +, on-line, Chișinău, 

Gaugaş T.,  Diploma 

de 

participar

e 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvfuqgqTwsG9AJ3SgAarMTymXR6pU4_T5e
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvfuqgqTwsG9AJ3SgAarMTymXR6pU4_T5e
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15. Simpozionul ştiinţifico – practic on-line 

dedicat Zilei mondiale a calității – 2021, cu 

genericul: „Sustenabilitatea: îmbunătățirea 

produselor destinate consumatorilor și planetei”, 

ed. a 7-a, 11 noiembrie 2021. 

Rotaru Olesea, 

Zgherea G.,  

Siscan E.,  

Calitatea 

imobilului – un 

element 

important în 

luarea deciziei 

de cumpărare. 

Diploma 

de 

participar

e 

16. 3rd COMPASS Country Workshop, organized 

within the ERASMUS+ project, COMPASS, May 

3-5, 2022 (hybrid). 

Gaugas T., Rotaru 

Olesea 

 

 

Participare fara 

prezentare  

Diploma 

de 

participar

e 

 17. Jean Monnet Conference: “Protecția 

Proprietății Intelectuale în Era Digitală” Chișinău, 

31 Martie 2022 

Rotaru Olesea, 

Zgherea G.,  

 

Participare fara 

prezentare  

Diploma 

de 

participar

e 

18. Workshop-ul international COMPASS, 

organizat în ASEM (în format hibrid) în 

perioada 3-5 mai. Tematicile abordate: 

1. Formarea continuг a cadrelor didactice; 

2. Marketingul programelor și serviciilor de ОPV; 

3. Dezvoltarea programelor și serviciilor IPV.  

 

Savciuc Oxana, 

Saharnean Liliana  

 

 Certificat 

de 

participar

e 

 

19. Workshop-ul:  Vectorul European al migrației 

din Republica Moldova: impactul socio-economic 

și demographic. Organizat în cadrul Proiectului 

Jean Monnet Chair in Eu studies and 

Migrațion/EUMIGRA, ASEM, 10 mai 2022 

Saharnean Liliana  

 

 Certificat 

de 

participar

e 

 

20. Atelierul „Principii FAIR în managementul 

datelor de cercetare” – Chișinău, UTM, 19 mai 

2022 

Şişcan E.  Diploma 

de 

participar

e 

21. Masa rotundă: „Rolul migrației 

transfrontaliere în reducerea disparităților socio-

economice“. 17 decembrie 2021, 11:00 

Belostecinic Gr., 

Rotaru Olesea, 

Zgherea G., 

Siscan E.,  

Participare fara 

prezentare  

Diploma 

de 

participar

e 

22. Școala de vară: Uniunea Europeană: Migrație 

și Cetățenie. Organizată în cadrul proiectului 

Catedra Jean Monnet în studii de Integrare 

Europeană și Migrație/EUMIGRA, implimentat de 

ASEM cu supoetul financiar al programului 

Erasmus+ al Uniunii Europene, nr. ref. 620774-

EPP-1-MD-EPPJMO-CHAIR 1; ASEM,  aud. 203, 

bloc F, 13-16 iunie 2022,(orele 9:00-13:30); 

Saharnean Liliana  

1.  

1. Expresia 

marketingului 

digital în 

economia 

digitală 

2. 2. Marketingul 

inovațiilor 

digitale 

3. Diploma 

de 

participar

e 

23. Atelierul profesional „Mendeley - manager al 

referințelor bibliografice și generator de citări”, 

Chișinău, 22 septembrie 2021 

Şişcan E.   4. Diploma 

de 

participar

e 
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24. Masa rotundă online „Accesul Deschis - 

contează modul în care deschidem cunoașterea”, 

Chișinău, 28 octombrie 2021 

Şişcan E. 1.  5. Diploma 

de 

participar

e 

25. Conferința științifică națională cu participare 

internațională „Integrare prin cercetare și 

inovare”, Chișinău, USM, 10 – 11 noiembrie 2021 

Şişcan E., 

Cristafovici P., 

1.   Diploma 

de 

participar

e 

26. Webinar „Web of Science pentru cercetători”, 

organizat de Clarivate,  16 noiembrie 2021 
 Şişcan E.    Diploma 

de 

participar

e 

27. Workshop “Dezvoltarea afacerilor inovatoare 

și protecția proprietății intelectuale în era 

digitală”, Chișinău, 18 noiembrie 2021 

 Şişcan E.    Diploma 

de 

participar

e 

28. Conferința on-line „Менять мышление в 

системах управления: стандарты и практики 

2021 года от организации  ISO и UNIDO”, 

organizată de Compania internațională de Training 

„CERT Academy”, Tashkent,  30 noiembrie 2021 

 Şişcan E.   6. Diploma 

de 

participar

e 

29. 2021 EIFL GENERAL ASSEMBLY. October  

20-21, 9.00-15.30 
 Railean Elena  REM - 

electronic 

resources for 

Moldova 

  

30. Masa rotundă online „Accesul Deschis - 

contează modul în care deschidem cunoașterea”, 

organizată de Asociația Bibliotecarilor din 

Republica Moldova. 28.10.21 

 

 Railean Elena 

 Consorțiul REM 

– oferta 

resurselor 

informaționale 

pentru anul 2022 

  

31. Seminarul științifico-practic în format hibrid 

„Studierea necesităților informaționale ale 

utilizatorilor în biblioteca universitară”. 

03.06.22 

 

Railean Elena 
 Cercetarea 

necesităților 

informaționale 

ale utilizatorilor 

din perspectiva 

marketingului 

7.  

 

Tabelul 10.2.9. Participarea la congrese, simpozioane, seminare ştiinţifice, mese rotunde 

a cadrelor didactice Departamentul Comerț, Turism și Alimentație Publică 
Tema evenimentului Instituţia organizatoare, oraşul, 

ţara, data desfăşurării 

Autorul 

comunicării 

Conferinţa Ştiinţifică internaţională 

Competitivitatea şi inovarea în 

economia cunoaşterii 

ASEM, 24-25 septembrie, 2021 Turcov E 

Livandovschi R 

Bulican A 

Cernavca M 

Calmâş V 

Fedorciucova S 

Tabunșcic O 

The 12th Edition of The International 

Symposium "Agrarian Economy and 

Academy of Agricultural and 

Forestry sciences ”Gheorghe 

Fedorciucova S. 
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Rural Development - Realities and 

Perspectives for Romania"  

Ionescu-Șișești” on November, 

2022, in Bucharest 

 

Sustenabilitatea: îmbunătăţirea 

produselor destinate consumatorilor şi 

planetei, Simpozion Ştiinţifico-practic 

dedicat Zilei Mondiale a Calităţii, 

ediţia a 7-a 

 

ASEM, 11.11.2021 Turcov E 

Livandovschi R 

Bulican A 

Cernavca M 

Calmâş V 

Fedorciucova S 

Tabunșcic O 

Turismul în Republica Moldova. 

Provocările anului 2020.  

 

Institutul de Standardizare din 

Moldova ISM în parteneriat cu 

Agenţia de Dezvoltare a 

Turismului din Moldova 

(ADTM), 05.11.2021 

Turcov E 

 

Masa rotundă: Cerințele actuale ale 

întreprinderilor de alimentaţie publică 

cu referinţă la calificarea profesională 

a angajaţilor. (Întâlnire cu 

reprezentanţi din domeniul 

alimentaţiei publice) 

ASEM, CTAP, 10.02.22. Turcov E 

Livandovschi R 

Bulican A 

Cernavca M 

Calmâş V 

Fedorciucova S 

Tabunșcic O  

Institutul de Standardizare din 

Moldova (ISM) - evenimentul 

organizat cu genericul: Prezentare a 

Raportului privind implementarea și 

utilizarea standardelor de către piață. 

Institutul de Standardizare din 

Moldova (ISM), 11 ianuarie 

2022. 

 

Turcov E 

Livandovschi R 

Bulican A 

Cernavca M 

Calmâş V 

Fedorciucova S 

Tabunșcic O 

Webinar: Etica în cercetarea științifică 

legislația internațională și naționala și 

implementarea în organizațiile din 

domeniile cercetării și inovări. 

16 februarie 2022,  Turcov E 

Livandovschi R 

Bulican A 

Cernavca M 

Calmâş V 

Fedorciucova S 

Tabunșcic O 

Webinar-ul cu genericul „Lansarea 

platformei online pentru înregistrarea, 

monitorizarea și raportarea 

evenimentelor științifice din Republica 

Moldova” 

Agenția Națională de Asigurare a 

Calității în Educație și Cercetare 

(ANACEC) și Institutul de 

Dezvoltare a Societății 

Informaționale (IDSI), 24 martie 

2022. 

Turcov E 

Livandovschi R 

Bulican A 

Cernavca M 

Calmâş V 

Fedorciucova S 

Tabunșcic O 

Ziua internaţională a fetelor şi femeilor 

cu activităţi în domeniul ştiinţei 

11 februarie 2022, în format mixt: 

sediul ANCD, etajul 11, biroul 

1119 

Livandovschi R 

Bulican A 

Cernavca M 

Calmâş V 

Fedorciucova S 

Tabunșcic O 
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Masa rotundă „Conturarea 

businessului inovațional în condițiile 

provocărilor tehnologice și societale 

actuale",  

ASEM, 26.11.2021 Livandovschi 

Roman 

 

Simpozionul ştiinţifico – practic on-

line dedicat Zilei mondiale a calității - 

2021 cu genericul „Sustenabilitatea: 

îmbunătățirea produselor destinate 

consumatorilor și planetei”, Ed. a 7-a. 

ASEM, 11 noiembrie 2021 Livandovschi 

Roman 

 

3rd COMPAS S Country Workshop, 

organized within the ERASMUS+ 

project, COMPASS. 

ASEM, May 3-5, 2022 Livandovschi 

Roman 

 

Workshopul Vectorul European al 

migratiei din Republica Moldova: 

impactul socio-economic si 

demografic" organizat în cadrul 

proiectului Jean Monnet Chair in EU 

studies and Migration/EUMIGRA. 

ASEM, 10 Mai 2022 Livandovschi 

Roman 

 

Simpozionul știinţifico-practic anual 

de proprietate intelectuală „Lecturi 

AGEPI”, ediția a XXIII-a cu genericul 

„Tendințe și provocări în dezvoltarea 

sistemului național de proprietate 

intelectuală – 30 de ani de la 

constituire”. 

ASEM, 19-20.04.2022 Livandovschi 

Roman 

 

Conferința “Protecția Proprietății 

Intelectuale în Era Digitală” Chișinău, 

în cadrul proiectului Jean Monnet 

EUPROIN Asociația de Cultură 

Juridică Henri Capitant, Moldova. 

ASEM, 31 martie 2022. Livandovschi 

Roman 

 

International Conference, "Economic 

Security in the context of sustainable 

development", organized by the 

Department "Theory and Economic 

Policy". 

ASEM, 17 decembrie 2021 Livandovschi 

Roman 

 

 

Un compartiment distinct în valorificarea rezultatelor cercetării îl constituie activitatea în cadrul 

Consiliilor Științifice Specializate precum și susținerea tezelor de doctorat. 

În anul universitar 2020 -2021 în cadrul ședinței Consiliului Științific Specializat DH 521.03-21-

7 din 28 aprilie 2022  , a  avut loc susținerea publică a tezei doctor habilitat în științe economice 

"EVALUAREA MANAGEMENTULUI RISCURILOR PROIECTELOR DE 

INFRASTRUCTURĂ ÎN CADRUL PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT DIN 

REPUBLICA MOLDOVA ” (Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)) 

elaborată de Irina CĂLUGĂREANU, dr.,  conf. univ. la departamentul  Management și 

Antreprenoriat. Consultant științific - Ion PALADI, dr. hab, prof. univ. 

În urma dezbaterilor şi analizei rezultatelor cercetării științifice, membrii Consiliului Științific  

au propus conferirea dnei Irina CĂLUGĂREANU titlului științific de doctor habilitat în 

științe economice. 
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UNIVERSITATEA   COOPERATIST-COMERCIALĂ   DIN  MOLDOVA 

Profilul: 521. Economie, business, administrare 

Specialitățile: 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate; 521.04. Marketing 

şi logistică 

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 13 din 30 octombrie 2020 

1. ȚURCANU Gheorghe, doctor în economie, conferențiar universitar - membru  

 

Universitatea de Stat din Moldova 

Profilul: 521. Economie, business, administrare 

Specialitatea:  521.03. Economie şi management în domeniul de activitate 
Hotărârea nr AT- 4/4.4  din 5 iulie 2017 

2. COTELNIC Ala, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice - membru  

3. CĂLUGAREANU Irina, doctor în economie, conferențiar universitar   - membru  

 

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA 

Profilul: 521. Economie, business, administrare 

Specialitatea:  521.03. Economie şi management în domeniul de activitate 
Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 12 din 25 iunie 2021 

4. COVAS Lilia, doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar  - membru  

 

Conferirea titlului științific de doctor habilitat 

COVAȘ Lilia, doctor habilitat în științe economice, în urma susținerii tezei ,,Managementul 

dezvoltării durabile a întreprinderilor din Republica Moldova prin prisma culturii organizaționale" 

în Consiliul științific specializat DH 521.03-07 din cadrul Academiei de Studii Economice din 

Moldova, la data de 22 decembrie 2020, specialitatea 521.03. Economie și management în 

domeniul de activitate. Decizia ANACEC nr.4 din 26 februarie 2021. 

Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaționale (seminare ştiinţifico-

practice, congrese, workshopuri) organizate în străinătate 

DOROGOIA IRINA - Conferință Internațională Științifică și Practică ”Metode statistice și 

tehnologiile internaționale de analiză a dezvoltării social-economice”, Universitatea de 

Administrare și drept Leonid Iuzcov din Hmelnițc, 20.05.2020 

http://www.kulynych.in.ua/konf/previous-conf/konf-current 

NEGRU ION - VІ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

"ИНФОРМАЦИЯ И СОЦИУМ", Донецкий национальный университет имени Васыля 

Стуса, 04 июня 2021 г., г. Винница 

Membru în colegiul de redacţie al revistelor de specialitate naţionale, recunoscute de 

comunitatea academică, de categoria B şi C 

COTELNIC Ala, dr. hab., prof. membru al Comitetului științific al Revistei științifice a UCCM 

„Revista de cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică”, categoria C, 

http://jrtmed.uccm.md/index.php/ro/comitetul-stiintific1 

 

PLATON Nicolae, dr. hab., conf. univ. membru al colegiului de redacție a revistei Serviciului 

Fiscal de Stat  Monitorul Fiscal FISC.MD https://monitorul.fisc.md/page/office/ 

STIHI Liudmila -  membru al bordului editorial, Revista internațională. Economics, Law and 

Policy. Copyright © SCHOLINK INC. ISSN 2576-2060 (Print). ISSN 2576-2052 (On-line) 

http://www.scholink.org/ojs/index.php/elp 

http://www.kulynych.in.ua/konf/previous-conf/konf-current
http://jrtmed.uccm.md/index.php/ro/comitetul-stiintific1
https://monitorul.fisc.md/page/office/
http://www.scholink.org/ojs/index.php/elp
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Membru / referent oficial al Consiliului Ştiinţific Specializat de susţinere a tezei de doctor 

1. COTELNIC Ala, doctor habilitat, profesor universitar, președinte - teza de doctor în 

economie cu tema DIMENSIUNI INTERCULTURALE ÎN MANAGEMENTUL 

ÎNTREPRINDERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA.  Autor: Pîrlog Angela. - 08.00.05 

- Economie şi management (în ramură). Conducător ştiinţific: COVAS Lilia doctor 

habilitat, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei. Teza a fost 

susţinută pe 29 decembrie 2021 în CSS. 

2. COTELNIC Ala, doctor habilitat, profesor universitar, membru - teza de doctor în 

economie cu tema FUNDAMENTAREA DE MARKETING ÎN POZIȚIONAREA 

STRATEGIA A PRODUSELOR PE PIAȚĂ (în baza întreprinderilor de vinificație din 

UTA Gagauzia).  Autor: Aricova Liubov - 08.00.06 - Marketing; logistică. Conducător 

ştiinţific: BELOSTECINIC Grigorii doctor habilitat, profesor universitar, Academia de 

Studii Economice a Moldovei. Teza a fost susţinută pe 28 iunie 2022 în CSS.   

3. COTELNIC Ala, doctor habilitat, profesor universitar, membru - teza de doctor în 

economie cu tema IMAGINEA CA FACTOR DE CREȘTERE A COMPETITIVITĂȚII 

ÎNTREPRINDERII PE PIAȚĂ. autor: Malancea Iurie - 08.00.06 - Marketing; logistică. 

Conducător ştiinţific: BELOSTECINIC Grigorii doctor habilitat, profesor universitar, 

Academia de Studii Economice a Moldovei. Teza a fost susţinută pe 28 iunie 2022 în CSS.   

4. COVAȘ Lilia dr. hab., cof. univ. – teza de doctor habilitat în economie cu tema: 

EVALUAREA MANAGEMENTULUI RISCURILOR PROIECTELOR DE 

INFRASTRUCTURĂ ÎN CADRUL PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT DIN 

REPUBLICA MOLDOVA. Autor: Călugăreanu Irina - 08.00.05 - Economie şi 

management (în ramură). Conducător ştiinţific: PALADI Ion doctor habilitat, profesor 

universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei. Teza a fost susţinută pe 28 aprilie 

2022 în CSS. 

5. COVAȘ Lilia dr. hab., cof. univ. – teza de doctor habilitat în economie cu tema: 

MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR AFLATE ÎN SITUAȚII DE CRIZĂ. Autor: 

Hezi Aviram Shayb - 08.00.05 - Economie şi management (în ramură). Conducător 

ştiinţific: BUGAIAN Larisa, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a 

Moldovei. Teza a fost susţinută pe 17 septembrie 2021 în CSS şi aprobată de CNAA pe 26 

noiembrie 2021. 

6. SOLCAN Angela, dr. conf. univ. - teza de doctor în economie cu tema IMPACTUL 

MANAGEMENTULUI PROIECTELOR ÎN DEZVOLTAREA SOCIO - ECONOMICA A 

SPAȚIULUI RURAL DIN REPUBLICA MOLDOVA.  Autor: PETRAȘCU Svetlana - 

08.00.05 - Economie şi management (în ramură). Conducător ştiinţific: doctor habilitat, 

profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Teza a fost susţinută pe 26 

mai 2022 în CSS. 

7. SOLCAN Angela, dr. conf. univ. - teza de doctor în economie cu tema DIMENSIUNI 

INTERCULTURALE ÎN MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR DIN 

REPUBLICA MOLDOVA.  Autor: Pîrlog Angela. - 08.00.05 - Economie şi management 

(în ramură). Conducător ştiinţific: COVAS Lilia doctor habilitat, conferenţiar universitar, 

Academia de Studii Economice a Moldovei. Teza a fost susţinută pe 29 decembrie 2021 în 

CSS. 
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Recenzent la teza de doctor/doctor habilitat la Seminarul Ştiinţific de Profil/ department 

8. COVAȘ Lilia dr. hab., cof. univ. – teza de doctor habilitat în economie cu tema: 

MANAGEMENTUL SUSTENABILITĂȚII UNIVERSITARE PRIN VALORIFICAREA 

POTENȚIALULUI UMAN ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR INOVAȚIONALE. 

Autor: conf. univ., dr SUSLENCO Alina - 08.00.05 - Economie şi management (în ramură).  

Teza a fost susţinută dep. Management și antreprenoriat, 22 iunie 2022. 

9. PLATON Nicolai dr. hab., cof. univ. – teza de doctor habilitat în economie cu tema: 

MANAGEMENTUL SUSTENABILITĂȚII UNIVERSITARE PRIN VALORIFICAREA 

POTENȚIALULUI UMAN ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR INOVAȚIONALE. 

Autor: conf. univ., dr SUSLENCO Alina - 08.00.05 - Economie şi management (în ramură).  

Teza a fost susţinută dep. Management și antreprenoriat, 22 iunie 2022. 
 

Facultatea ECONOMIE GENERALĂ ȘI DREPT 

Informația despre publicațiile cadrelor științifico – didactice din cadrul facultății sunt plasate la 

Anexa A.3. 

Cadrele științifico – didactice din cadrul facultății au participat în mobilități și vizite de lucru după 

cum urmează: 
 

Tabelul 10.2.10. Mobilități și Vizite de lucru 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele, 

gradul şi 

titlul 

științific, 

anul nașterii 

Țara, 

denumirea 

organizației 

vizitate 

Scopul vizitei, contribuția la realizarea 

activităților din cadrul proiectului (de indicat 

proiectul); 

contribuția la realizarea activităților  din 

cadrul organizației 

Termenul 

deplasării 

1.  Balan Aliona, 

dr., conf.univ., 

1973 

România, ASE 

București 

Stagiu de documentare 01.05.2022

-

31.05.2022 

2.  Bucos 

Tatiana, 

dr.,conf.,univ., 

1972 

Universitatea 

Turku, Turku, 

Finlanda 

Participarea la vizita de studiu în cadrul 

proiectului ERASMUS+, COMPASS 

11-18 

Noiembrie, 

2021 

Universitatea 

de Management 

din Varna, 

Bulgaria 

Participarea la reuniunea consortiului a 

proiectului ERASMUS+, SMART  

16-20 

august, 

2021 

Universitatea 

Brest, Brest, 

Franta 

Participarea la vizita de studiu în cadrul 

proiectului ERASMUS+, COMPASS 

06-10 iunie 

2022 

Noiembrie, 

2021 

Universitatea 

Graz, Graz, 

Austria 

Participarea la vizita de studiu în cadrul 

proiectului ERASMUS+, COMPASS 

20-24 iunie 

2022 

Noiembrie, 

2021 

3.  Barbăneagră 

Oxana, dr., 

conf.univ., 

România, ASE 

București 

Mobilitate academică, Erasmus+  

Schimb de experiență, internaționalizarea 

proceselor educaționale, activități culturale 

11-17 iulie 

2021 
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1975 Finlanda, Turku Erasmus+: Proiectul COMPASS ERASMUS+, 

numar de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-

EPPKA2-CBHE-SP. 

https://drive.google.com/file/d/1acvVcQkuPT_oI

ROSyguJn7yoGoVKEP6q/view 

11-15 

octombrie 

2021 

Lleida, Spania Erasmus+: Integrating Dual Higher Education In 

Moldova and Ukraine (COOPERA) 

Numarul proiectului: 617490-EPP-1-2020-1-

MD-EPPKA2-CBHE-SP 

Studiu de vizită 

08-12 

noiembrie 

2021 

Lorrach, 

Germania 

Erasmus+: Integrating Dual Higher Education In 

Moldova and Ukraine (COOPERA) 

Numarul proiectului: 617490-EPP-1-2020-1-

MD-EPPKA2-CBHE-SP 

Studiu de vizită 

02-05 mai 

2022 

Varna, Bulgaria Erasmus+: Integrating Dual Higher Education In 

Moldova and Ukraine (COOPERA) 

Numarul proiectului: 617490-EPP-1-2020-1-

MD-EPPKA2-CBHE-SP 

Studiu de vizită 

29 mai–02 

iunie 2022 

4.  Ignatiuc 

Diana, 

dr., conf.univ., 

1978 

 

 

România, ASE 

București 

Stagiu de specializare 01.06.2022

-

30.06.2022 

Spania, 

UNIVERSIDA

D 

POLITÉCNIC

A DE 

MADRID 

Annual Workshop Women in Informatics 

Research and Education Workshop in 

conjunction with ECSS 

27.10.2021

-

28.10.2021 

5.  Vaculovschi 

Elena, dr., 

conf.univ., 

1971 

România, ASE 

București 

Stagiu de perfecționare, documentare didactică şi 

ştiinţifică 

01.06.2022

-

30.06.2022 

Germania  

Potsdam 

Institute for 

Climate Impact 

Research 

Vizită de lucru în cadrul proiectului COST Action 

CA19139,  Process-based models for climate 

impact attribution across sectors PROCLIAS 

16-19 mai 

2022 

6.  Zaporojan 

Veaceslav, 

dr., conf.univ., 

1962 

România, ASE 

București 

Stagiu de perfecționare, documentare didactică şi 

ştiinţifică 

01.06.2022

-

30.06.2022 

7.  Vaculovschi 

Dorin 

Timișoara 

Romania 

Școala de toamnă în Resurse umane, organizată 

în colaborare cu Universitatea de vest din 

Timisoara Employability and Talent 

Management in the Digital Era – Best Practices 

15.12.21-

17.12.21. 

8.  Baieșu 

Marina 

România, ASE 

București 

Stagiu de perfecționare, documentare didactică şi 

ştiinţifică 

01.05.2022

-

30.05.2022 

Timișoara 

Romania 

Școala de toamnă în Resurse umane, organizată 

în colaborare cu Universitatea de vest din 

15.12.21-

17.12.21. 

https://drive.google.com/file/d/1acvVcQkuPT_oIROSyguJn7yoGoVKEP6q/view
https://drive.google.com/file/d/1acvVcQkuPT_oIROSyguJn7yoGoVKEP6q/view
https://bri.ase.md/integrating-dual-higher-education-in-moldova-and-ukraine-coopera/
https://bri.ase.md/integrating-dual-higher-education-in-moldova-and-ukraine-coopera/
https://bri.ase.md/integrating-dual-higher-education-in-moldova-and-ukraine-coopera/
https://bri.ase.md/integrating-dual-higher-education-in-moldova-and-ukraine-coopera/
https://bri.ase.md/integrating-dual-higher-education-in-moldova-and-ukraine-coopera/
https://bri.ase.md/integrating-dual-higher-education-in-moldova-and-ukraine-coopera/


RAPORT de ACTIVITATE al ACADEMIEI de STUDII ECONOMICE din MOLDOVA, 2021 - 

2022 

 

116 

 

 

 

 

 

Timisoara Employability and Talent 

Management in the Digital Era – Best Practices 

9.  Bîrsan 

Svetlana 

Chisinau, Ciclu de prelegeri „E. Coșeriu și lingvistica 

integrală”, ținut la Facultatea de Litere a 

Universității de Stat din Moldova de dr. Eugenia 

Bojoga (Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-

Napoca, România), 

10.12.2021 

Chișinău, 

ASEM 

Workshop COMPASS (Project No. 597889-EPP-

1-2018-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP) 3rd Country 

Workshop that took place, 

3-5 mai 

2022 

10.  Boguș Angela Ministerul 

Finanțelor 

Formare de Formatori / Acțiune de dezvoltare a 

capacităților de instruire online 

02.06.2022 

11.  Jorovlea 

Elvira 

Hamburg, 

Germany 

Modules (training hours) Research Methods 

Course authorized by European Academy of 

Sciences and Research, 

05.08.2021 

12.  Radu Galina Hamburg, 

Germany 

Modules (training hours) Research Methods 

Course authorized by European Academy of 

Sciences and Research, 

05.08.2021 

13.  Mancaș 

Maria 

Iași, România; Training: Elaborare și evaluare de proiecte  

 

20-21 

august 

14.  Cepraga 

Lucia 

Universitatea 

Turku, Finlanda 

Mobilitate academică la Universitatea Turku, 

Finlanda, // in the COMPASS structural project, 

reference number: 597889-EPP-1-2018-1-MD-

EPPKA2-CBHE-SP, coordinated by the 

Academy of Economic Studies of Moldova, under 

the ERASMUS+ programm of the European 

Union; 

 

10.10.2021 

- 

16.10.2021 

Montpellier 

Franța 

Vizită de studiu online la Universitatea 

Montpellier 

18-22 

octombrie 

2021, 

Salamanca, 

Spania 

Vizită de studiu la Universitatea Salamanca, 

Spania 

7-11 

noiembrie 

2021 

 

Tabelul 10.2.11. Participări ale cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice, expoziţii, work-shop-uri, 

târguri, mese rotunde 
Denumirea manifestării ştiinţifice, 

expoziţii, 

work-shop-uri, târguri, mese 

rotunde 

Participanţii Tematica prezentărilor Distincţii obţinute 

Conferința științifică națională cu 

participare internațională 

”Rolul științei în asigurarea 

securității naționale și a activității 

anticrimă” 

21-22 decembrie 2021 

Tighineanu Alexandra 

 

”Rolul criminologiei în 

asigurarea activității 

anticrimă” 

Certificat de 

participare 

Conferința Internațională 

Științifico-Practică ”Securitatea 

Economică în Contextul Dezvoltării 

Durabile” ediția II 

17 decembrie 2021 

Tighineanu Alexandra, 

Codreanu Alina 

 

 Certificat de 

participare 
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Masă rotundă 

"Migrația transfrontalieră și 

dezvoltarea economică în zonele de 

frontieră" 

17 decembrie 2021 

Codreanu Alina 

 

 Certificat de 

participare 

Conferință internațională 

științifico-practică 

„Adaptarea serviciilor publice la 

provocările tehnologice și la 

așteptările mediului de afaceri” 

9-10 decembrie 2021 

Armeanic Alexandru, 

Tighineanu Alexandra, 

Bâcu Adelina, 

Sîrghii Viorel, 

Zaporojan Veaceslav, 

Grâu-Panțureac Maria 

”Licenţierea şi rezoluţia 

bancară – factori de  

securitate financiară a 

Republicii Moldova” 

(Armeanic A.) 

 

” Evaluarea calității 

serviciilor publice”  

(Tighineanu A.) 

 

”Considerații despre 

perspectivele licențierii 

activității de creare, 

utilizare și tranzacționare 

a „monedelor virtuale” 

(Bâcu A.) 

 

Activitatea brokerului 

vamal - parte a 

tranzacțiilor economice 

externe 

(Sîrghii V.) 

Certificat de 

participare 

Webinar 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A 

DREPTURILOR OMULUI 

10 decembrie 

Plotnic Olesea, 

Ciochina Elena, 

Codreanu Alina 

”Dreptul consumatorului 

la protecția vieții, 

sănătății, eredității și 

securității” 

(Plotnic O.) 

Certificat de 

participare 

Conferința internațională 

„Interdisiciplinaritate și cooperare în 

cercetarea transfrontalieră” 

2-4 decembrie 2021 

Armeanic Alexandru, 

Cojocaru Vladlen, 

Cernomoreț Sergiu 

 

”The impact of the legal 

framework in ensuring 

banking institutional 

security 

(Armeanic A.) 

 

”Material rights 

guaranteed by the 

European Convention for 

the Protection of Human 

Rights and Fundamental 

Freedoms” 

(Cojocaru V.) 

 

”Some reflections on 

computer crime 

in the Republic of 

Moldova” 

(Cernomoreț S.) 

Certificat de 

participare 

Simpozion ştiinţifico – practic on-

line dedicat Zilei mondiale a calității 

- 2021 „Sustenabilitatea: 

îmbunătățirea produselor destinate 

consumatorilor și planetei”  

Tighineanu Alexandra, 

Codreanu Alina 

 Certificat de 

participare 
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11 noiembrie 2021 

Conferință științifică națională cu 

participare internațională 

"Integrare prin cercetare și inovare", 

dedicată aniversării a 75-a a 

Universității de Stat din Moldova 

11 noiembrie 2021 

Nastas Andrei, 

Cernomoreț Sergiu 

”Declarațiile prin prisma 

legii penale”  

(Nastas A., Cernomoreț 

S.) 

”Ordinea de administrare 

și de realizare a 

drepturilor în calitate de 

obiect al protecției 

juridico-penale” 

(Cernomoreț S., Nastas 

A.) 

Certificat de 

participare 

Workshop online  

„Tineretul şi problemele globalizării. 

Bunăstare prin implicare”, ed. a III-a 

17 noiembrie 2021 

Grâu-Panțureac Maria  Certificat de 

participare 

Seminar 

”Stratégies d’amélioration de la 

qualité des études dans le cadre 

de la faculté de Comptabilité de 

l’AEEM” 

25 noiembrie 2021 

Cauș Ion  Certificat de 

participare 

Masă rotundă 

”Conturarea businessului inovațional 

în condițiile provocărilortehnologice 

și societății actuale” 

26 noiembrie 2021 

Tighineanu Alexandra  Diplomă de 

participare 

Conferință internațională 

”Prevenirea hărțuirii: realitate și 

soluții legislative 

26-27 noiembrie 2021 

Tighineanu Alexandra 

 

 Diplomă de 

participare 

Masă rotundă 

„Piața muncii din Republica 

Moldova și Uniunea Europeană: 

convergențe și divergențe” 

29 octombrie 2021 

Tighineanu Alexandra 

Codreanu Alina 

 Certificat de 

participare 

2-й Международ.научн. 

конференц. 

«Школа молодых новаторов» 

18 iunie 2021 

Codreanu Alina ”Conceptual aspects 

regarding the impact of 

huliganism” 

Diplomă de 

gradul II 

(coautorat) 

8-й Международн. Молодеж. 

Научн. Конференц. 

«Юность и Знания - Гарантия 

Успеха-2021» 

16-17 septembrie 2021 

Codreanu Alina ”Conceptual references 

regarding cyber 

criminality” 

Diplomă de 

gradul II 

(coautorat) 

Conferința Științifică 

Internațională 
„30 de ani de reforme economice în 

Republica Moldova: progres 

economic prin inovare și 

competitivitate spre progres 

economic” 

24-25 septembrie 2021 

Tighineanu Alexandra, 

Ciugureanu-Mihailuță 

Carolina, 

Gîsca Veronica, 

Bâcu Adelina, 

Grâu-Panțureac Maria, 

Codreanu Alina 

”Măsurile de asigurare în 

procesul civil englez” 

(Bâcu A.) 

 

”Ad-hoc evaluation of 

judges: panacea or 

Procust’s bed?” 

(Ciugureanu-Mihailuță 

C.) 

 

Certificat de 

participare 
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”Individual entrepreneur 

– a subject of an active 

research in terms of 

affairs of Republic of 

Moldova”  

(Grâu-Panțureac M.)  

Международн. научно-

практическ. интернет-

конференц. 

«Тенденции и перспективы 

развития науки и образования в 

условиях глобализации»,  

30 septembrie 2021  

Bâcu Adelina ”Abuzul de drepturi 

procesuale – 

particularități, forme de 

manifestare și modalități 

de sancționare” 

Certificat de 

participare 

Conferință națională 

Calitatea învățământului juridic din 

RM 

17 iunie 2021 

Zaporojan Veaceslav, 

Armeanic Alexandru, 

Tighineanu Alexandra, 

Gîsca Veronica, 

Bâcu Adelina, 

Codreanu Alina 

”Asigurarea calității 

învățământului juridic 

din RM” 

(Tighineanu A.) 

 

Diplomă/certificat 

de participare 

Workshop 

Project Management 

Gândește. Planifică. Implementează 

01 decembrie 2021 

Gîsca Veronica 

 

 Certificat de 

participare 

Conferință științifică 

internațională 

dedicated to the 70 years anniversary 

of the foundation of the Cadastre and 

Law Faculty. STATE AGRARIAN 

UNIVERSITY OF MOLDOVA 

01-02 octombrie 2021 

Gîsca Veronica 

 

“The use regulation of 

natural resources: 

achievements and 

perspectives” 

Diplomă/certificat 

de participare 

Conferința științifico-practică 

națională 

dedicată aniversării a 75 de ani de la 

fondarea USM 

cu genericul „Reabilitarea victimelor 

infracțiunii” 

22 octombrie 2021 

Cernomoreţ Sergiu, 

Nastas Andrei 

”Individualizarea 

pedepsei și interelese 

victimei” 

(Cernomoreț S., Nastas 

A.) 

Certificat de 

participare 

Conferință criminologică 

interuniversitară  

”Învățământul și cercetarea 

criminologică: aspecte naționale și 

regionale” 

20 martie 2021 

Tighineanu Alexandra ”Importanța predării 

criminologiei în 

învățământul superior” 

Diplomă de 

participare 

Seminar  

Recuperarea bunurilor infracționale 

23.04.2021  

Țurcanu Radu   Certificat 

ID: 41054 

Seminar  
Aspecte teoretice și practice privind 

răspunderea subsidiară în cadrul 

procesului de insolvabilitate 

27.05.2021 

Țurcanu Radu  Certificat 

ID: 42033 

Course 

Ethic for Judges, Prosecutors and 

Lawers (9h) 

octombrie 2021 

Țurcanu Radu  

 
Help certificate 
Delivered in the 

framework of the 

Council of Europe 
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 Programme on 

Human Rights 

Education for 

Legal Professionals 

(HELP) 

Seminar 

Condițiile și procedura aplicării 

confiscării speciale și a confiscării 

extinse 

26.10.2021 

Țurcanu Radu  Certificat 

ID: 44970 

Seminar 

Aspecte teoretice și practice privind 

răspunderea subsidiară în cadrul 

procesului de insolvabilitate   

22.11.2021 

Țurcanu Radu  Certificat 

ID: 46381 

Curs în cadrul proiectului SCP 

(Singapore Cooperation Programme) 

”Strategic Leadership and Public 

Governance” 

28 iunie – 2 iulie 2021 

Boaghi Viorica  Certificat de 

participare 

Masă rotundă 

„Politica de securitate națională 

raportată la problemele actuale și 

emergențe de securitate regională și 

menținere a păcii” 

21 martie 2022 

Zaporojan Veaceslav, 

Ciugureanu-Mihailuţă 

Carolina 

  

Conferința științifică națională cu 

participare internațională  
”Rolul științei în asigurarea 

securității naționale și a activității 

anticrimă”, Academia ”Ștefan cel 

Mare” a MAI și Institutul de Științe 

Penale și Criminologie Aplicată 

21-22 decembrie 2021 

Tighineanu Alexandra  Certificat de 

participare 

Masă rotundă cu participare 

internaţională 

„Economic diplomacy of the 

European Union in the context of 

modern globalization” 

25 martie 2022 

Mariţ Alexandru  Certificat de 

participare 

Nr. 2022-002-124 

Conferinţa Naţională de Drept 

Penal „Vespasian Pella”, ediţia I -  

Probleme actuale ale dreptului penal 

la nivel naţional şi internaţional 

13-14 mai 2022 

Mariţ Alexandru  Certificat de 

participare 

 

SYMPOSIA STUDENTIUM 

„Economia modernă: probleme 

actuale, realizări şi inovaţii” 

15-16 aprilie 2022 

Mariţ Alexandru  Certificat de 

participare 

 

Conferința internațională 
”Protecția Proprietății Intelectuale în 

Era Digitală”  

31 Martie 2022 

Tighineanu Alexandra  Certificat de 

participare 

 



RAPORT de ACTIVITATE al ACADEMIEI de STUDII ECONOMICE din MOLDOVA, 2021 - 

2022 

 

121 

 

 

 

 

 

International Conference,  

„Economic security in the context of    

sustainable development” 

17 decembrie 2021 

Armeanic Alexandru, 

Tighineanu Alexandra, 

Codreanu Alina 

 Certificat de 

participare 

 

XIV International Scientific and 

Practical Conference „Theoretical 

and science bases of actual tasks” 

12-15 aprilie 2022 

Codreanu Alina 

 

 Certificat de 

participare 

(24 ore, 0,8 ECTS) 

XV International Scientific and 

Practical Conference 

„Mutidisciplinary academic notes. 

Science research and practice” 

19-22 aprilie 2022 

Codreanu Alina 

 

 Certificat de 

participare 

(24 ore, 0,8 ECTS) 

XVI International Scientific and 

Practical Conference „Innovative 

trends of science and practice, tasks 

and ways to solve them” 

26-29 aprilie 2022 

Codreanu Alina 

 

 Certificat de 

participare 

(24 ore, 0,8 ECTS) 

Masă rotundă  

„Multilingualism and interculturality 

in the globalization era” 

27 mai 2022 

Codreanu Alina 

 

 Certificat de 

participare 

 

Workshop  

„3rd COMPASS Country workshop” 

3-5 mai 2022 

Codreanu Alina 

 

 Certificat de 

participare 

 

Workshop  

„Vectorul European al migraţiei din 

Republica Moldova: impactul socio-

economic şi demografic” 

10 mai 2022 

Codreanu Alina 

Ciochina Elena 

 

 Certificat de 

participare 

 

Atelier de politici 

privind Învățarea și Educația 

Adulților (ALE) și Învățarea pe tot 

Parcursul Vieții (LLL)                       

7 iunie 2022 

Codreanu Alina 

 

 Certificat de 

participare 

 

Sesiunea de comunicări științifice 

studențești: ”Criminologia în 

Republica Moldova: exigenţe, 

evoluţie şi provocări” 

19 aprilie 2022 

Armeanic Alexandru, 

Zaporojan Veaceslav, 

Cojocaru Vladlen, 

Tighineanu Alexandra, 

Codreanu Alina, 

Mariţ Alexandru, 

Cernomoreţ Sergiu 

 Certificat de 

participare 

 

Conferinţa ştiinţifico-practică 

naţională 

„Securitatea naţională a Republicii 

Moldova: provocări şi tendinţe” 

14 mai 2022 

Armeanic Alexandru 

 

 Certificat de 

participare 

 

Conferinţa ştiinţifico-practică 

naţională 

„Teoria şi practica administraţiei 

publice” 

20 mai 2022 

Armeanic Alexandru 

 

 Certificat de 

participare 

 

Conferință științifică cu 

participare internațională 

Ciochina Elena  Certificat de 

participare 
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”Tradiție și inovare în cercetarea 

științifică” 

8 octombrie 2021 

Masă rotundă 

”Servcii financiare digitalizate 

echitabile” 

15 martie 2022 

Ciochina Elena  Certificat de 

participare 

 

Workshop 

”Dezvoltarea afacerilor inovatoare și 

protecția proprietății inetelectuale în 

era digitală” 

18 noiembrie 2021 

Ciochina Elena  Certificat de 

participare 

 

Webinar 

”Plagiatul și Dreptul de Autor” 

19 noiembrie 2021 

Ciochina Elena  Certificat de 

participare 

 

Webinar 

„Advocacy pentru o protecție mai 

bună împotriva discriminării” 

13.06.2022 

Tighineanu Alexandra, 

Gîsca Veronica, 

Sîrghii Viorel, 

Codreanu Alina, 

Ciochina Elena 

 Certificat de 

participare 

 

Program-modul de instruire 
”Gestiunea Eficientă a Afacerii”, 

modulul de instruire ”Cadrul fiscal 

(nivel:Avansat) 

30 iulie – 3 august 2021 

Ciochina Elena  Certificat de 

participare 

 

Curs educațional 

”Startup Trackers 

Academy”,Technovator, Moldovan 

Association of ICT Companies,  

13-17 decembrie 2021 

Ciochina Elena  Certificat de 

participare 

 

Seminarul: Predarea bazată pe 

cercetare ca o cooperare universitate-

afaceri pentru calitatea şi 

competitivitatea forţei de muncă. 10 

noiembrie 2021. Seminar online 

organizat de Oficiul Național 

Erasmus din Moldova și Ministerul 

Educației și Cercetării a Republicii 

Moldova în cadrul activităților 

Experților în Reforma 

Învățământului Superior (Training-ul 

susținut de expertul internațional: Dr. 

Alfonso MARZAL, Universitatea din 

Extremadura, Spania) 

Borcoman Raisa   Certificat de 

participare 

 

De asemenea membrii departamentului Resurse umane, Afaceri publice și Comunicare au fost implicați în 

publicarea mai multor articole, monografii, teze etc., precum urmează: 

 

Participări la emisiuni radio și TV  

 Sainsus Valeriu Postul de radio ”Vocea Basarabiei”, Rubrica ”Probleme actuale”:  

 Vaculovschi Dorin. Participări la diverse emisiuni de analiză economică și socială din 

cadrul postului de televiziune „PublicaTV”, „Prime TV”, „Realitatea TV” TVR Moldova,  

De asemenea, membrii departamentului RUAPC au participat la următoarele congrese, 

simpozioane, seminare științifice, mese rotunde a cadrelor didactice, organizate în țară sau peste 

hotare, precum urmează:  
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 Colocviul Internațional „Transnational families in focus”. Proiectul „CASTLE – Copiii lăsați 

în urmă de migrația forței de muncă: sprijinirea familiilor transnaționale moldovenești și 

ucrainene în UE – ICMPD/2021/MPF-357-004”. 14-16 septembrie 2021; 

 The International Conference, "Economic Security in the context of sustainable development", 

organized by the Department "Theory and Economic Policy", ASEM, on 17.12.2021, Chisinau, 

Moldova; 

 Workshopul „Vectorul European al migrației din Republica Moldova: impactul socio-economic 

și demografic, în cadrul priectului Jean Monnet Chair in EU studies and Migration / 

EUMIGRA; 

 Masa rotundă „Piața muncii din Republica Moldova și uniunea europeană: convergențe și 

divergențe”, 28 octombrie 2021, ASEM, Chișinău. 

 Conferința Științifică Internațională „30 DE ANI DE REFORME ECONOMICE ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA: PROGRES ECONOMIC PRIN INOVAȚIE ȘI 

COMPETITIVITATE” , dedicată aniversării a 30 de ani de la înființarea Academiei de Studii 

Economice. a Moldovei., 24-25 septembrie 2021; 

 KIX EAP HUB Regional Conference (EPIC): ”Education Policy and Innovation”, 7,14,21,28 

October 2021; 

 Simpozionului științifico-practic dedicat ZILEI MONDIALE A CALITĂŢII – 2021 cu 

genericul Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei, 

organizat de Departamentul Management și Antreprenoriat și Departamentul Comerț, Turism 

şi Alimentație Publică, ASEM, ed. A 7-a, 11 noiembrie 2021; 

 International Conference: ”Economic security în the context of sustainable development”, 

organized by the Department ”Theory and Economic Policy”, ASEM,  17 decembrie 2021; 

 Jean Monnet Conference "Protecting Intellectual Property in the Digital Age",  March 31, 2022; 

 International Week, 7-th Edition, The Bucharest University of Economic Studies, București, 

Romania, 9-13 mai, 2022; 

 International Scientific-Practical Conference: ”Adaptability - a SOFT competence in achieving 

sustainability in a (post) pandemic context. Interdisciplinary approaches”, organized by the 

ACADEM-NORD Study and Consulting Center and The Department of Economic Sciences of 

Alecu Russo Balti State University, online,  27 may, 2022; 

 Conferinta Internatională ”Familii fără frontiere din Ucraina și Moldova. Concluzii preliminare 

ale unei cercetări unice despre familiile transnaționale”, 7 iunie 2022; 

 Conferinţa internațională  cu genericul  STRATEGII ȘI POLITICI DE MANAGEMENT ÎN 

ECONOMIA CONTEMPORANĂ (ediţia a VII-a) - ICSPM 2022, , organizată de 

Departamentul Management și Antreprenoriat, ASEM,  9-10 iunie, 2022; 

 Colocviul Internațional „Transnational families in focus”. Colocviul a fost realizat în cadrul 

proiectului „CASTLE – Copiii lăsați în urmă de migrația forței de muncă: sprijinirea familiilor 

transnaționale moldovenești și ucrainene în UE – ICMPD/2021/MPF-357-004” fiind axat pe 

definirea cadrului metodologic și  instrumentelor de cercetare, 14 – 16 septembrie 2021 

 Seminar pentru instituțiile de învățământ superior din Moldova cu genericul “Predarea bazată 

pe cercetare: instrument pentru asigurarea calității și competitivității cooperării universitate-

business“, 10 noiembrie 2021 

 Seminarul Erasmus+ Worldwide, cu genericul ”Oportunitățile Erasmus+ pentru instituțiile de 

învățământ superior din întreaga lume”. 23-25 noiembrie 2021 
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 Școala de toamnă în Resurse Umane, FEAA UVT IHRM SCHOOL 2021: ”Employability and 

Talent Management in the Digital Era – Best Practices”, Special topic:  Navigating the Crises 

of COVID-19: Human Resource Professionals Battle Against the Pandemic, organizată in 

colaborare cu Universitatea de vest din Timisoara, 15th  -17th  DECEMBER 2021- online 

edition. 

 Seminar științifico-practic cu participare internațională -  Drepturile Economice, Sociale și 

Culturale în Republica Moldova: dezvoltarea cadrului metodologic de evaluare și monitorizare 

14.09, ASEM;  

 Colocviul internațional: Transnational families in focus - International colloquium - 14 – 15 – 

16 September 2021; 

 Colocviul Depozitarul central unic – 23.09.2021; 

 Conferința Internațională online „Green Energy Dialogue – Actions to follow”, 21.11.21; 

 Seminar Acțiune de dezvoltare a capacităților de instruire online  Ministerul Finanțelor: 

noiembrie 202; 

 Erasmus+ AI and GDPR – Trends and Practices, 30.11.2021. 

 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „30 de Ani de Reformă Economică în Republica Moldova: 

prin Inovare şi Competitivitate spre Progres Economic.”ASEM, 24-25 septembrie, 1921, 

Chisinau,  Moldova.  

 Conferință internatională ”Familii fără frontiere în Ucraina și Moldova. ” (Concluziile 

preliminare ale unei cercetări unice asupra familiilor transnaționale”,  organizată de Centrul 

pentru studiul familiilor transnaționale din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj și 

Fundația Terre des hommes România în cadrul Acțiunii Castle – Copiii lăsați acasă de migrația 

forței de muncă: sprijinirea familiilor transnaționale moldovenești și ucrainene în UE – 

Bucuresti, 7 Iunie 2022; 

 Colocviul internațional: Transnational families in focus 14 – 15 – 16 September 2021; 

 Conferinţa Știinţifică Internațională Strategii și politici de management în economia 

contemporană , Chișinău, 2022; 

 Simpozion international: „Intellectual capital is the foundation of innovative development 

‘2022”, 29-30 aprilie, 2022, Germania, 2022. 

 International conference: Management Strategies and Policies in the Contemporary Economy/ 

„Strategii și politici de management în economia contemporanăˮ, secțiunea The Digital 

Transformation of the Socio-Economic System/ Transformarea Digitală a Sistemului Socio-

Economic din 9-10 iunie 2022; 

 Online Study visit to the UniGRAZ (University of Graz)/Austria, 15 - 16 June 2021. Project 

COMPASS Ref. nr. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP WP / Deliverable/ Action 

WP3/ D3.1/ Act. 3.1.2- Study visits on ULLL strategy development Project partner (s) P12- 

University of Graz/Austria – UniGRAZ Place/ Date Graz, Austria (online) / 15-16 June 2021 

 Третий семинар на курсе CONNECT* Цифровое обучение в ВУЗе. Cеминар Элементы 

синхронного класса и методы интерактивности. 22 июня 2022, 10.00 -12.30 по 

Молдавскому времени (с 11.00 до 13.30 по Армянскому и Грузинскому времени). 

 International Project Romania-Moldova, Faculty of Economics and Business Administration, 

West University of Timisoara; Academy of Economic Studies of Moldova, Chisinau , 

International Human Resources Management School on Employability and Talent Management 

in the Digital Era – Best Practices, Navigating the Crises of COVID-19: Human Resource 

Professionals Battle Against the Pandemic, 15TH-17TH December 2021, Online Edition; 
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 Workshop 3 rd COMPASS Country Workshop, organized within the ERASMUS+ project, 

COMPASS, May 3-5, 2022 (hybrid).ERASMUS+ project, Towards European University 

Lifelong  Learning Model in Moldova / COMPASS Project no.: 597889-EPP-1-2018-1-MD-

EPPKA2-CBHE-SP. Web: http://compass-project.md; 

 Master Class „Instrumente online pentru Time & Task management”, organizat de Smart Caffe, 

ASEM în colaboratea cu Code4Moldova, la 4 Martie 2021. „Fostering university-enterprise 

cooperation and entrepreneurship of students via SMART Caffes/SMART”, ERASMUS+, 

Project nº 585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP; 

 Conferința „Protecția proprietății intelectuale în era digitală”, Chișinău, 31 Martie 2022. Rodica 

CRUDU Coordonator al proiectului Jean Monnet EUPROIN, Asociația de Cultură Juridică 

Henri Capitant, Moldova; 

 Conferința internațională Securitatea economică în contextul dezvoltării durabile: conferință 

internațională. În cadrul: Departamentului  „Teorie și Politici Economice” din 11 decembrie 

2020, ASEM. 

 Conferință națională Program de dezvoltare pentru cadrele didactice. „Bune practici în școala 

proactivă”  – ediția VI –a, 18.06.2021; 

 Conferința Transnațională  „ Educație online fără hotare”, 22-24 iunie, 2021; 

 Technical Assistance Mission „Research based teaching as an university-business cooperation 

for the labour' force quality and competitiveness”, „Predarea bazată pe cercetare: instrument 

pentru asigurarea calității și competitivității cooperării universitate-business”.                                                 

10.11.2021; 

 Conferința națională cu participare internațională „Educația din perspectiva Clasei Viitorului”, 

ediția a doua din 12-13 noiembrie 202; 

 Evenimentul Dialog on-line privind GDPR și Inteligență Artificială – Tendințe și practici. 

 Asociația Businessului European (EBA Moldova) în cooperare cu Asociația pentru Protecția 

Vieții Private și Erasmus; 

 Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, „Eugen Coşeriu", dedicat celor 100 de ani de 

la naşterea marelui lingvist, reuneşte reprezentanţi ai mediului academic din tot spaţiul 

românesc. Responsabil proiect  Viorica Molea conferențiar la Universitatea de Stat din 

Moldova; Eugenia Bojoga - Lector de limba română la Institutul Pontifical Oriental, Vatican; 

Lector univ. dr. la Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 01.12.21; 

 Conferința Internațională Științifico-Practică „Securitatea Economică în Contextul Dezvoltării 

Durabile”, regim mixt (offline+online). „Economic security în the context of sustainable 

development”  , Departamentul Teorie și Politici Economice, ASEM, 17 decembrie 2021, orele 

10:00 – 17:15; 

 Conferinţa Republicană a Cadrelor Didactice. „CONFERINŢA REPUBLICANĂ A 

CADRELOR DIDACTICE”, Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, 26–27 

februarie, 2022; 

 International conference „European Integration through the straightening of education, 

research, innovations in Eastern Partnership Countries” EUSHARE 

 Conferința științifică internațională „Integrarea europeană prin redresarea educației, cercetării, 

inovației în țările Parteneriatului Estic”. Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chișinău, 

Mediacor, USM blocul 4 cabinetul 421a; 16-17 mai ,2022; 

 Masă rotundă: „Enhancing EU actorness in EaP", ENACTED project – "European Union and 

its neighbourhood: Network for enhancing EU's actorness in the eastern borderlands”, co-

finanțat de programul Erasmus+ al UE organised by the ASEM, 21.05.2021; 
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 Workshop: Towards European University Life Long Learning in Moldova – Compass,  Al 3-

lea workshop national organizat în cadrul proiectului COMPASS (ERASMUS+); Academia de 

Studii Economice din Moldova, în colaborare cu European University Continuing Education 

Network (EUCEN), Belgia, organizează al 3-lea Workshop Naţional în cadrul proiectului 

ERASMUS+, COMPASS,ASEM, 3-5 mai, 2021; 

 Conferinţa Știinţifică Internațională „Strategii si politici de management în economia 

contemporană” (ediţia a VII-a) Departamentul Management și Antreprenoriat, Academia de 

Studii Economice din Moldova,   9-10 iunie 2022. 

 The International Conference, "Economic Security in the context of sustainable development", 

organized by the Department "Theory and Economic Policy", ASEM, on 17.12.2021, Chisinau, 

Moldova; 

 Workshop "VECTORUL EUROPEAN AL MIGRAȚIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA: 

IMPACTUL SOCIO-ECONOMIC ȘI DEMOGRAFIC", organizat în data de 10 Mai 2022;  

 Colocviul Internațional „Transnational families in focus”. Proiectul „CASTLE – Copiii lăsați 

în urmă de migrația forței de muncă: sprijinirea familiilor transnaționale moldovenești și 

ucrainene în UE – ICMPD/2021/MPF-357-004”. 14-16 septembrie 2021; 

 Conferință internațională: ECOTREND 2021 „Sustainable Economies and Digitalization: 

opportunities and challenges in the pandemic era”.  Proceedings of the International Scientific 

Conference 10-11 December 2021. XVIII-th Edition. Târgu Jiu, Gorj, Romania; 

 Conferința internațională "Economic Security in the context of sustainable development", 

ASEM,  17 decembrie 2021, Chisinau, Moldova; 

 Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională Teoria şi practica administrării publice. din 20 

mai 2022. Chişinău: AAP, 2022; 

 Colocviul Internațional din cadrul Proectului Internațional  Transnational families and children 

left-behind. 14-16 septembrie 2021.  Format mixt; 

 Seminarul online “Predarea bazată pe cercetare: instrument pentru asigurarea calității și 

competitivității cooperării universitate-business” din 10 noiembrie, 2021, eveniment organizat 

de Oficiului Național Erasmus+ în Moldova; 

 Webinar on-line privind evitarea erorilor în declararea costurilor de personal în granturile 

Orizont 2020 organizat de Comisia Europeană, 2 decembrie 2021; 

 Conferința Internațională Anuală MACRO 2021, Ediția a IX-a , „Republica Moldova, la 30 de 

ani de independență. Concluzii și perspective pentru o dezvoltare sustenabilă”, 23 noiembrie 

2021, online. Eveniment organizat în parteneriat de către Centrul Analitic Independent „Expert-

Grup” și Fundația Friedrich Ebert Moldova; 

 Seminarul instructiv: ,,Cultura comunicării în instituțiile de învățământ superior”,  05 ianuarie 

2022,  Academia de Administrare Publica/ on-line; 

 Eveniment final al proiectului UE „Informează, Abilitează, Acționează!”, 25 ianuarie 2022, on-

line. Eveniment organizat în parteneriat de către Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” 

și Fundația Konrad Adenauer; 

 Eveniment dedicat Zilei Internaționale a Fetelor și Femeilor în Știință, organizat de Agenția 

Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, 11 februarie 2022, format mixt: sediul ANCD; 

 Conferința “Protecția Proprietății Intelectuale în Era Digitală” 31 martie 2022, organizată în 

cadrul proiectului Jean Monnet EUPROIN, Asociația de Cultură Juridică Henri Capitant, 

Moldova; 
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 Workshop, organizat  de ERASMUS+ project, COMPASS , 3 rd COMPAS S Country. 3-5 mai, 

2022 (hybrid). ERASMUS+ project, TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG 

LEARNING MODEL IN MOLDOVA / COMPASS; 

 Webinar live de prezintare a apelului JPIAMR  „ Rețele de diagnosticare și supraveghere ” și 

instrumentul de căutare a partenerilor.  25 aprilie 2022. Organizat de NARD – Agenția națională 

pentru cercetare și dezvoltare; 

 Eveniment on-line ERC InfoDay in Romania din 11 mai 2022 organizat de Agenția Executivă 

pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltarii și Inovării (UEFISCDI) și 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării din România în cadrul programului Horizon 

Europe; 

 Zilele de informare privind misiunile UEdin cadrul Programului de cercetare și inovare Orizont 

Europa pentru 2021-2027 organizate de Comisia Europeană. 17, 18 mai 2022. On-line; 

 Horizon Europe - Apeluri pentru misiunile UE 2022. Eveniment on-line de brokeraj organizat 

de Rețeaua Punctelor Naționale de Contact, Bridge2HE, pentru identificarea partenerilor pentru 

apelurile din Misiunile Orizont Europa. 19 mai 2022. On-line; 

 International Scientific Conference Information Society and Sustainable Development, ISSD 

2022, IXth EDITION, May 27-28, 2022, Târgu-Jiu, Gorj, ROMANIA; 

 Eveniment Help Age. Platforma Imbatranirii Active, 20 mai 2022; 

 Dezbaterea publică organizată de Expert group Îmbătrânirea populației Republicii Moldova 

poate fi transformată în oportunitate de creștere economică , Chișinău, 31 Mai 2022; 

 Atelier de politici privind Învățarea și Educația Adulților (ALE) și Învățarea pe tot Parcursul 

Vieții (LLL) 7 Iunie 2022. 

 Eveniment dedicat predării limbilor clasice în R. Moldova „Limba latină-limbă vie”, USM, 

Chișinău, 18.10.2021; 

 Seminar „Predarea bazată pe cercetare: instrument pentru asigurarea calității și competitivității 

cooperării universitate-business”, Echipa Oficiului Național Erasmus+ în Moldova, ZOOM, 

Chișinău, 10.11.2021; 

 Eveniment „Dialog on-line privind GDPR și Inteligență Artificială – Tendințe și practice”, 

Asociația Businessului European (EBA Moldova) în cooperare cu Asociația pentru Protecția 

Vieții Private și Erasmus, 30.11,2021. 

 International scientific conference „Information society and sustainable development”, ISSD 

2021, VIII-th Edition, September 10-11, 2021. Târgu Jiu, Gorj, Romania; 

 International Scientific Conference ECOTREND „Effects of economic activity shutdown 

during the Coronavirus pandemic”.  Proceedings of the 10-11 December 2021. XVIII-th 

Edition. Târgu Jiu Gorj, Romania; 

 Conferința Internațională Științifico – Practică, Economic growth in the conditions of 

globalization”, 15-16 octombrie 2021. Chișinău; 

 International Scientific Conference. Modern paradigms in the development of the national and 

world economy. October 29-30, 2021. Chișinău: Universitatea de Stat din Moldova; 

 Colocviului național „Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze 

contemporane / Dimensions onto-linguistique et curriculaire de l’évolution du français 

contemporain in honorem Ion GUȚU”, (26 mai  2022) - Chișinău: USM; 

 Conferința națională „Calitatea Învățământului Juridic din RM”, 17.06.2021. organizator: ABA 

ROLI Moldova; 
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 International Scientific Conferince „Psychological aspects of psychological security and irs 

social manifestations in children”, 29.10.2021, UPSC; 

 Masa rotundă: „Conturarea businessului inovațional în condițiile provocărilor tehnologice și 

societale actuale”, 26.11.2021, ASEM; 

 Masa rotundă: „Consolidarea relațiilor cu mediul de afaceri și alte entități în vederea alinierii 

conținuturilor programului de studii EMREI, licență, dar și a programelor de master”, 

19.11.2021, ASEM; 

 Masa rotundă: AI and GDPR – Trends and Practices, 30.11.2021, EBA Moldova; 

 Simpozionul științifico-practic „Ziua Mondială a Calității”, 11.11.2021, ASEM; 

 Masa rotundă: ”Prezentare a rezultatelor Raportului de analiză ”Gender-TIC””, 12 aprilie 2022, 

Gender-Centru cu suportul Keystone Human Services International Moldova Association, în 

cadrul Proiectului „Rețeaua de supraveghere a bugetului de gen în Balcanii de Vest și Republica 

Moldova” (GBWN). 

 

Tabelul 10.2.12. Participări la manifestări ştiinţifice în străinătate 
Personalul 

academic  

Denumirea manifestării științifice 

Instituția organizatoare, data și locul 

desfășurării 

Denumirea comunicatului 

BALAN Aliona  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: 

„Dezvoltarea economico-socială durabilă 

a  euroregiunilor şi a zonelor 

transfrontaliere”, ediţia a-XVII-a, Iaşi / 

România, 29 octombrie 2021 

”Inegalitatea veniturilor: cauze 

și consecințe” 

BARBĂNEAGRĂ 

Oxana 

Conference proceeding of the Online 

International Scientific-Practical Conference  

”ECONOMIC SECURITY IN THE 

CONTEXT OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT” 2 nd Edition, December 

17, 2021, ASEM, Chișinău, Moldova 

”Vulnerabilities of the 

economic security of the 

Republic of Moldova” 

BEJAN Ghenadie X Мiжнародна науково-практична 

конференцiя „Перспективи развитку 

облiку, аналiзу та аудиту в контекстi 

евроiнтеграцii”. Одесский национальный 

экономический университет,   20 мая 2022 

г. , Одесса 

„Формирование информации 

о дебиторской 

задолженности в финансовых 

отчетах: профессиональное 

суждение бухгалтера” 

COBAN Marina  

DARIE Tatiana  

TELECONFERINȚA internațională a 

tinerilor cercetători "Crearea Societății 

Conștiinței" Ediția a 11-a, 18-19 martie 2022 

”Impactul tehnologiilor 

digitale asupra învățării ” 

 

COBAN Marina  

APRODU Cătălina  

TELECONFERINȚA internațională a 

tinerilor cercetători "Crearea Societății 

Conștiinței" Ediția a 11-a, 18-19 martie 2022 

”Probleme de digitalizare a 

educației în Republica 

Moldova” 

IGNATIUC Diana  CA19122 – EUGAIN, European Network for 

Gender Balance in Informatics. 3rd MC  

Meeting. Norwegian University of Science 

and Technology (NTNU), Trondheim, 

Norway. 8 martie 2022 

”Gender equality and  

Gender Balance in Informatics 

in the Republic of Moldova” 

VACULOVSCHI 

Elena 

Conferința internațională „Familii fără 

frontiere din Ucraina și Moldova. Concluzii 

”Integrarea socială a copiilor 

aflați în situații de risc în urma 

https://ase.md/conferinta-internationala-familii-fara-frontiere-din-ucraina-si-moldova-concluzii-preliminare-ale-unei-cercetari-unice-despre-familiile-transnationale/
https://ase.md/conferinta-internationala-familii-fara-frontiere-din-ucraina-si-moldova-concluzii-preliminare-ale-unei-cercetari-unice-despre-familiile-transnationale/
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preliminare ale unei cercetări unice despre 

familiile transnaționale” 07.06.2022, 

București 

migrației forței de muncă din 

Republica Moldova” 

 

Tabelul 10.2.13. Participări la manifestări ştiinţifice naționale  

Personalul 

academic  

Denumirea manifestării științifice 

Instituția organizatoare, data și locul 

desfășurării 

Denumirea comunicatului 

BALAN Aliona  Conferinţa ştiinţifică internaţională 

„Performanțe într-o economie 

competitivă”, ediția 8-a, Chişinău: IMI-

NOVA, 16-17 septembrie, 2021 

”Valoarea în vamă – factor de 

influență a competitivității mărfurilor 

autohtone” 

 

BALAN Aliona  Conferinţa ştiinţifică internaţională 

„Paradigme modern în dezvoltarea 

economiei naționale și mondiale”, 

Chişinău: USM, 29-30 octombrie, 2021. 

”Protecția socială a persoanelor cu 

dizabilități în domeniul ocupării” 

BEJAN Ghenadie Conferinţa Ştiinţifică Internaţională  „30 

ani de reformă economică în Republica 

Moldova: prin inovare și competitivitate 

spre progres economic”. ASEM, 24-25 

septembrie 2021, Chişinău 

„Eficiența măsurilor de susținere a 

mediului de afaceri în condițiile crizei 

pandemice” 

BEJAN Ghenadie Conferința Internațională Științifico-

Practică „Securitatea Economică în 

Contextul Dezvoltării Durabile”. ASEM, 

17 decembrie 2021, Chişinău 

„Mecanisme de realizare a politicii 

bugetar-fiscale în contextul asigu-

rării securității economice” 

BEJAN Ghenadie Conferința Științifică Internațională 

„STRATEGII ȘI POLITICI DE 

MANAGEMENT ÎN ECONOMIA 

CONTEMPORANĂ” (ediția a VII-a). 

ASEM, 9-10 iunie 2022, Chişinău 

„Considerații privind măsurile 

fiscale de susținere a activității de 

întreprinzător” 

FILIP Nelea Conferinţa Ştiinţifică Internaţională  „30 

ani de reformă economică în Republica 

Moldova: prin inovare și competitivitate 

spre progres economic”. ASEM, 24-25 

septembrie 2021, Chişinău 

”Diaspora în contextul dezvoltării 

economice a țărilor de origine” 

BUCOS Tatiana COMPASS 2nd Country Workshop, 

Chișinău, ASEM, 3-5 mai 2021 (hibrid: 

ASEM + online) 

Increasing the accessibility and 

adaptability of LLL programs through 

digitization. 

BUCOS Tatiana International Scientific Conference 

EUROPEAN INTEGRATION 

THROUGH THE STRENGTHENING 

OF EDUCATION, RESEARCH, 

INNOVATIONS IN EASTERN 

PARTNERSHIP COUNTRIES 16-17 

May 2022, Chisinau, Moldova Moldova 

State University. 

Increasing the competitiveness of 

universities through the development 

of ULLL services: the experience 

accumulated by Moldovan 

universities during the 

implementation of theCOMPASS 

project (ERASMUS+) 

VACULOVSCHI 

Elena 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională  „30 

ani de reformă economică în Republica 

Moldova: prin inovare și competitivitate 

”Rolul progresului tehnic, a 

inovațiilor și a sistemului de 

https://ase.md/conferinta-internationala-familii-fara-frontiere-din-ucraina-si-moldova-concluzii-preliminare-ale-unei-cercetari-unice-despre-familiile-transnationale/
https://ase.md/conferinta-internationala-familii-fara-frontiere-din-ucraina-si-moldova-concluzii-preliminare-ale-unei-cercetari-unice-despre-familiile-transnationale/
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spre progres economic”. ASEM, 24-25 

septembrie 2021, Chişinău 

 

cercetare științifică în dezvoltarea 

economiei Republicii Moldova” 

 

 Participarea (fără comunicare) la manifestări ştiinţifice, ştiinţifico-practice (nivel 

național și internațional) 

În totalul manifestărilor la care a luat parte personalul academic, o pondere înaltă revine  

Conferinţelor Ştiinţifice Internaţionale (inclusiv în străinătate);  Seminarelor ştiinţifico-practice 

organizate de universităţi şi instituţii din Moldova în colaborare cu instituţii din străinătate;  Mese 

rotunde organizate în cadrul ASEM și altor instituții din țară, după cum urmează: 

Tabelul 10.2.14. Participarea (fără comunicare) la manifestări ştiinţifice, ştiinţifico-

practice (nivel național și internațional) 
Denumirea manifestării Participant 

 IV Международная конференция «Устойчивое развитие в условиях 

глобальных вызовов». Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет,  6-8 июня 2022 г., Санкт-Петербург 

(online) 

BEJAN Gh. 

 Conferinţa Știinţifică Internațională  ”30 years of economic reforms in the 

Republic of Moldova: economic progress via innovation and 

competitiveness”,  24-25 September 2021 

BARBĂNEAGR

Ă O. 

 

 International Conference SUSTAINABLE ECONOMIC AND SOCIAL 

DEVELOPMENT OF EUROREGIONS AND CROSS-BORDER AREAS. 

“SIRET-PRUT-NISTRU” EUROREGION, organized by ‘‘Gh. Zane’’ 

Institute of Economic and Social Research – Iaşi Branch of Romanian 

Academy, 29th of Octomber 2021 

BALAN A. 

 Conferinţa Științifico-practică Internaţională ”SECURITATEA 

ECONOMICĂ ÎN CONTEXTUL  DEZVOLTĂRII DURABILE”, Ediția a II-

a, 17 decembrie 2021. ASEM 

COBAN M. 

CIMPOIEȘ L. 

BALAN A.  

CARA E. 

FILIP N. 

VACULOVSCHI 

E. 

 Masa Rotundă "Migrația transfrontalieră și dezvoltarea economică în zonele 

de frontieră", organizată de către ASEM în cadrul proiectului Jean Monnet 

Chair in EU studies and Migration/EUMIGRA, 17 Decembrie 2021 

COBAN M. 

BALAN A. 

CIMPOIEȘ L. 

 Masa rotundă „Piața muncii din Republica Moldova și Uniunea Europeană: 

convergențe și divergențe”, 28 octombrie 2021, ASEM, Chișinău 

TOMȘA A. 

FEURAȘ E. 

BARBĂNEAGR

Ă O. 

BEJAN Gh. 

FILIP N. 
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VACULOVSCHI E. 

BUCOS T. 

 Conferința Jean Monnet “Protecția proprietății intelectuale în era digitală”, 

organizată de către Asociația de cultură juridică Henri Capitant Moldova, în 

colaborare cu AGEPI, 31 martie 2022 

BALAN A. 

 Simpozionul ştiinţifico – practic on-line  dedicat Zilei mondiale a calității - 

2021  cu genericul „Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor  destinate 

consumatorilor și planetei”  ed. a 7-a,  organizat de Departamentul 

Management și Antreprenoriat, ASEM, 11 noiembrie 2021 

BALAN A. 

 International Round table (Moldova-Ukraine) in online format „Challenges 

of a new quality of life”, organized on October 8, 2021 by Department of 

Social Research and Standard of Living of the National Institute of 

Economic Research of Republic of Moldova in collaboration with 

Department of Socio-Economic Problems of Labor and Department of 

Monitoring Research on Socio-Economic Transformations of the Institute 

for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine 

BALAN A. 

 International Scientific-Practical Conference "Economic growth in the 

conditions of globalization", October 15-16, 2021, Chisinau 

BALAN A. 

 Conferinţa ştiinţifică internaţională „Paradigme moderne în dezvoltarea 

economiei naționale și mondiale”, Chişinău: USM, 29-30 octombrie, 2021 

BALAN A. 

 Săptămâna Internațională în ASE. Ediția 7. 9-13 mai 2022, București BALAN A. 

 Masa rotundă "Impactul pandemiei Covid 19 asupra sistemului 

educațional", organizată de IMI-NOVA, Chișinău, 16 septembrie 2021 

BALAN A. 

 Sesiune de comunicări științifice studențești ”Criminologia în Republica 

Moldova: exogențe, evoluție și provocări, 19 aprilie 2022 

BARBĂNEAGR

Ă O. 

 Conferinta online, Менять мышление в системах управления: стандарты 

и практика 2021 года от организации ISO и UNIDO, 30 noiembrie, 

2021,  Cert Academy 

BUCOS T. 

 Workshop “Dezvoltarea afacerilor inovatoare și protecția proprietății 

intelectuale în era digitală” INFOINVENT 2021 Chișinău, 18 Noiembrie 

2021, Asociația de Cultură Juridică Henri Capitant, Moldova 

BUCOS T. 

 Masa Rotundă ”Conturarea businessului internațional în condițiile 

provocărilor tehnologice și sociale actuale”. 26 noiembrie 2021. Chișinău, 

ASEM 

FILIP N. 

 

 Conferinţa Știinţifică Internațională ”Strategii și politici de management în 

economia contemporană” (ediţia a VII-a), ASEM, 9-10 iunie 2022 

BARBĂNEAGR

Ă O. 

COBAN M. 

 International conference „Perspectives and achievements within European 

Integration of Moldova”, 1-2.10.2021, UASM 

CIMPOIEȘ L. 

 Masa rotundă „Conturarea Businessului inovațional în condițiile 

provocărilor tehnologice și societale actuale”, 26.11.2021 

CIMPOIEȘ L. 

 Masa rotundă „Vectorul european al migrației din Republica Moldova: 

impactul socio-economic și demografic”, ASEM, 10.05.2022 

CIMPOIEȘ L. 

 Masă rotundă „Agricultura durabilă ca provocare pentru Republica 

Moldova”, 31.05.2022 

CIMPOIEȘ L. 
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Rezultatele studiilor şi cercetărilor efectuate atestă o relevanţă economică şi socială înaltă, fiind 

confirmată prin editarea articolelor în reviste de specialitate și culegeri științifice; coordonarea și 

particparea în proiecte de cercetare. Prin urmare, la nivel de departament este prezent un model 

mixt de efectuare a cercetărilor: în cadrul proietelor planificate şi în cadrul investigaţiilor 

individuale, soldate cu anumite finalităţi.  

■ Contribuţia ştiinţifică şi recunoaştere naţională și internațională: 

1. TOMȘA Aurelia – Recenzarea articolelor propuse spre publicare în revista ”Economica”  

2. CARA Elena – Referent științific al editurii ASE, România în domeniul Economie și politici 

economice, Doctrine economice, Comunicare în economie și Statictică și econometrie, membră 

în colegiile științifice ale colecțiilor de carte Teorie economică, Oeconomia, Școli curente și 

economiști, Statistică și econometrie.  (Adeverința confirmativă de la editura ASE din 

13.09.2021) 

3. CARA Elena – Membru în colegiile științifice ale colecțiilor de carte Teorie economică, 

Oeconomia, Școli curente și economiști, Statistică și econometrie.  (Adeverința confirmativă 

de la editura ASE din 13.09.2021)  

4. CARA Elena – Referent științific al revistei științifico-didactice  Economica ASEM în domeniul 

Economiei fundamentale și aplicative. Acceptul din 19.10.21 

5. CIMPOIES, Liliana. Membru al colegiului de redacție al revistei internaționale Economic 

Forum (ISSN: 2308-8559; DOI: 10.36910/e-forum.lntu.edu.ua) 

6. CIMPOIES, Liliana. Membru al colegiului de redacție al revistei internaționale Management & 

Economics Research Journal (ISSN: 2710-8856) 

7. BEJAN Ghenadie – membru al Colegiul de redacţie al revistei „Contabilitate şi audit”. ISSN 

1813-4408 

■ Consultanţă şi expertiză economică : 

1. TOMŞA, Aurelia – Coordonator al grupului de lucru responsabil de elaborarea standardelor 

de calificare, nivelele 6 CNC – 8 CNC, domeniul de formare profesională 0410 Economie 

[Contract nr.MD-MOED-206698-CS-CQS, încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării al 

Republicii Moldova, 26 noiembrie 2021] 

2. TOMŞA, Aurelia – Coordonator al grupului de lucru pentru elaborarea Standardului de 

calificare, nivel 3 CNC, Casier în sala de comerț, domeniul de educație 41 Afaceri și 

administrare, domeniul de formare profesională 416 Vânzări angro și cu amănuntul [Ordinul 

Ministerului Educației și Cercetării al R.M., Nr.1338 din 04.10.2021] 

3. TOMŞA, Aurelia – Coordonator al grupului de lucru pentru elaborarea Standardului de 

calificare, nivel 4 CNC, Contabil, domeniul de educație 41 Afaceri și administrare, domeniul 

de formare profesională 411 Contabilitate și impozite [Ordinul Ministerului Educației și 

Cercetării al R.M., Nr.1338 din 04.10.2021] 

4. TOMŞA, Aurelia – Expert în Consiliul Consultativ de Expertiză din cadrul Academiei de 

Ştiinţe a Republicii Moldova. Expertizarea Proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării 

5. TOMŞA, Aurelia – Expert Independent la Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare. 

Expertiza economică a Proiectelor din concursul Program de Stat (2020-2023). 

6. TOMŞA, Aurelia – Acordarea serviciilor de consultanță de performanță. Consultant-

economist la Societatea pe Acțiuni ”BASAVIN&CO”. 

7. TOMȘA A.; BARBĂNEAGRĂ O.; IGNATIUC D. – Expert național selectat pentru 

elaborarea Curriculumurilor și pachetelor metodologice -  Ministerul Educației, Culturii și 

Crecetării 

https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu
https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu
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8. FEURAȘ, Eugenia – membrul Comisiilor de experți în domeniul atestării ale Agenției 

Naționale pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare (ANACEC). Anul 2018: 

expertizarea a 2 dosare  

9. BUCOS Tatiahna - Servicii de consultanță, compania Aedificator SRL, Ungheni  

10. BUCOS Tatiahna - Servicii de consultanță Organizația Obștească IMPULS, Chișinău 

 

În vederea consolidării legăturii dintre educaţie şi cercetare, și respective valorificarea rezultatelor 

pe toate direcțiile de activitate, cadrele științifico – didactice sunt implicați în calitate de experți în 

diverse activități după cum urmează: 

1. ARMEANIC A. - coordonator de proiecte de cercetare obţinut prin competiţie naţională 

(Institutul  „Andrei Lupan”, Republica Moldova) 

2. TIGHINEANU A. - membru de echipă în cadrul proiectului EraNet.Rus.Plus (609556), proiect 

internațional din Programul UE Orizont 2020 (H2020), AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU 

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE. 

3. TIGHINEANU A.  – membru al Comitetului de Management - CA19121 - Network on 

Privacy-Aware Audio and Video-Based Applications for Active and Assisted Living 

(GoodBrother) 

https://www.cost.eu/actions/CA19121/#tabs+Name:Management%20Committee 

4. PLOTNIC O. - membru de echipă în cadrul proiectului EUPROIN, proiect internațional din 

Programul Erasmus+, în domeniul proprietății intelectuale – www.euproin.md. 

5. PLOTNIC O. - membru de echipă în cadrul proiectului COST, proiect internațional din 

Programul Horizont, în domeniul democrației deliberative – www.cost.eu. 

6. PLOTNIC O. - director de proiect GoYouth+ în domeniul Antreprenoriatului social în cadrul 

finanțării UE, implementat de FEE din Moldova  – www.haitinere.md. 

7. NASTAS A. – membru în cadrul Proiectului de cercetare ştiinţifică fundamentală 2020-2023, 

Cod 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” - (CAJDPM) pentru anul 2021.  

8. ZAPOROJAN V., BÂCU A., GRÂU-PANŢUREAC M. – membri în echipa proiectului de 

cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin competiţie naţională „Consolidarea Cercetării, 

Scrierii și Argumentării Juridice în Republica Moldova”, iunie 2021-mai 2024. 

 

Relaţii de parteneriat cu asociaţii profesionale de profil, cu instituţii publice, ONG-uri 

Armeanic A.conf.univ.dr.: 

- expert independent la ANACEC; 

- membru al Comisiei pentru reforma constituţională (Decretul Preşedintelui RM 

1693/2020); 

- membru al Consiliului ştiinţific al Curţii Constituţionale. 

Ciugureanu-Mihailuță C. conf.univ.dr:  

- consilier JESSUP 2022. 

Plotnic O. prof.univ.dr.hab.: 

- arbitru Camera de Comerți și Industria, Curtea de Arbitraj Internațional din Moldova; 

- secretar general al AO Henri Capitant din Moldova /AHCCJ; 

- expert UNDP Moldova în domeniul justiției și prevenirii corupției. 

Bâcu A. conf.univ.dr: 

- expert independent la ANACEC; 

- expert independent la ANCD. 

https://www.cost.eu/actions/CA19121/#tabs+Name:Management%20Committee
http://www.cost.eu/
http://www.haitinere.md/
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Tighineanu A. conf.univ.dr: 

- expert independent  la ANCD;  

- membru al comitetului CT 69 ”Criminalistica” în cadrul Institutului de Standartizare din 

Moldova: Examinarea proiectelor standardelor europene și internaționale, elaborate în 

cadrul comitetului tehnic ISO/TC 272 Forensic Science.  

http://www.standard.md/public/files/2019_eugenia/2020/Hot._06.pdf; 

- membru al colegiului de redacție la „Jurnalul Juridic Național”, publicație științifico-

practică de drept    http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2021/1/1_2021.pdf; 

- membru al Asociației Criminologilor din Republica Moldova;           

- membru al Asocciației de Drept Penal din Republica Moldova;         

- membru al Asociației Internaționale de Drept Penal.                           

- junior non-key, expert în cadrul proiectului ”Suport pentru prevenirea eficientă și lupta 

împotriva corupției în sectorul justiției”, finanțat de Uniunea Europeană 

https://www.justice.gov.md/slidepageview.php?l=en&id=4178&idc=724.  

Boaghi V, conf.univ.dr: 

- membru: Rețeaua National Contact Point, European Research Council; 

- arbitru: Curtea de Arbitraj Comercial Internațională. 

Nastas A. conf.univ.dr: 

-  membru al colegiului de redacție la „Legea şi viaţa”, publicație științifico-practică de    

drept. 

Codreanu A.drd.: 

-  specialist, ghidare în carieră: Serviciul Marketing, Parteneriate și Carieră al ASEM; 

-  asistent de proiect: Asociaţia Obştească DVV Moldova International. 

Ciochina E. conf.univ.dr: 

-  membru al Grupului de Experți Asociația Obștească de Cultură Juridică Henri Capitant. 

 Asistenţă şi servicii ştiinţifice prestate  

 Prestări de servicii pentru utilizatori externi  

Plotnic O. prof.univ.dr.hab. - trainer în cadrul proiect GoYouth+ în domeniul Antreprenoriatului 

social în cadrul finanțării UE, implementat de FEE din Moldova: 01/02/2022 – 31/03/2022 în r-

nul Hînceşti – www.haitinere.md. Organizator: AHCCJ. 

Sîrghii V. conf.univ.dr  
– trainer-expert, cursul: ”Activitatea brokerului vamal în cadrul aplicării procedurii vamale, 

conform prevederilor legislaţiei R. Moldova”, Chișinău, 03.03.2022. Organizator: 

„EXIMSERVICE BROKER SRL”. 

– trainer-expert, cursul: ”Aspectele perfectării decalraţiilor vamale în regim vamal de tranzit”, 

Chișinău, 19.05.2022. Organizator: „EXIMSERVICE BROKER SRL”. 

– expert pe problemele ce ţin de domeniul vamal (2021-2022). Organizator: European Business 

Association Moldova (EBA Moldova). 

Codreanu A., drd.- prestarea serviciilor Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare: 

membru al Juriului Olimpiadei Republicane la Economie (etapa zonală şi etapa republicană) – 

ordinul ANCE nr. 34/2022.  

Ciochina E. conf.univ.dr  
- coordonator local de proiect de dezvoltare, obținut prin competiție internațională: proiectul 

"Pregătirea în comun a condițiilor din sectoarele agricole și conexe din zona BSB pentru 

transformarea digitală" (implementator: Centrul de Consultanță în Afaceri). 

http://www.standard.md/public/files/2019_eugenia/2020/Hot._06.pdf
http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2021/1/1_2021.pdf
https://www.justice.gov.md/slidepageview.php?l=en&id=4178&idc=724
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– trainer în cadrul programului național "Sipoteni - Capitala Tineretului 2020 - 2021”, proiectul 

”Academia Managerială Pentru Tineri”/StarUP Hub”, 20-24 septembrie 2021. Organizator: AO 

”Centrul de Consultanță în Afaceri”. 

Pe parcursul anului de studii 2021-2022, mai multe cadre didactice din cadrul facultății au fost 

antrenate în diferite activități de relevanță socială.  

Membru al comisiilor specializate la nivel național 

Membru al comisiilor specializate de evaluare în scopul acreditării organizațiilor 

 Cepraga Lucia Președinte al Juriului Olimpiadei republicane la disciplina Limba și literatura 

română, alolingvi. Ordinul Nr.32 din 01 aprilie 2022 

 Cepraga Lucia Membru al Consiliului Olimpic Republican și membru al Juriului la 

disciplina Limba și literatura română, alolingvi. Ordinul Nr.32 din 01 aprilie 2022 

 Cepraga Lucia Membru al Comisiei de examinare pentru evaluarea gradului de cunoaștere 

a limbii de stat pentru obținerea permisului permanent de ședere și a cetățeniei Republicii 

Moldova // https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr14_1_8.pdf  

 Cepraga Lucia Membru al Comisiei de Profil în domeniu Formării Profesionale Continue, 

ANACEC // https://www.anacec.md/ro/content/comisia-de-profil-0   

 Cepraga Lucia Membru al Comisiei de evaluatori externi, ANACEC // 

https://anacec.md/files/D113_CC_30.07.2021.PDF 

 https://anacec.md/files/high-education/decision/D114_CC_30.07.2021.PDF  

 Cepraga Lucia Membru al grupului de lucru pentru elaborarea Programul național privind 

învățarea limbii române de către minoritățile naționale, inclusiv populația adultă, pentru 

anii 2022-2025, Ordin. MEC al RM nr. 1401/19.10.2021   

 Mancaș Maria Membru al Juriului Olimpiadei Republicane la „Limba și literatura română” 

(alolingvi) 2022. Ordinul Nr.32 din 01 aprilie 2022 (17 aprilie 2022) 

 Abramihin Cezara Membru al Juriului Olimpiadei Republicane la Economie. Ordinul 

ANACEC nr. 34/2022. 

 Boguș Angela Membru al Juriului Olimpiadei Republicane la Economie. Ordinul ANACEC 

nr. 34/2022. 

 Președinte/ secretar/ membru al Consiliului științific specializat 

 Vaculovschi Dorin. Membru al Senatului ASEM. 

 Vaculovschi Dorin. Membru al Consiliului Facultății „Economie Generală și Drept”. 

 Baieșu Marina. Membru Consiliului Facultății „Economie Generală și Drept”. 

 Vaculovschi Dorin. Membru al Consiliului științific al ȘMEEB. 

 Președinte / secretar/ membru al Seminarului științific de profil 

 Vaculovschi Dorin. Membrul al seminarului științific de profil  „Teorie și politici 

economice” din cadrul ASEM 

 BÎRCĂ, Alic – Membru al Seminarului Științific de Profil la specialitatea științifică 521.03-

„Economie și Management în activitate”  din cadrul Universității de Stat din Moldova. 

 BÎRCĂ, Alic – Membru al Seminarului Științific de Profil Management și marketing în 

economia contemporană la specialitatea științifică 521.03-„Economie și Management în 

domeniu de activitate” 521.04 – „Marketing și logistică” din cadrul ASEM. 

 Membru juriului în cadrul Programului Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale, 

IDIS-Viitorul 
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 ZAPOROJAN Veaceslav Membru al Comisiei de examinare pentru evaluarea gradului de 

cunoaștere a prevederilor Constituției RM și a limbii de stat pentru obținerea Cetățeniei 

RM; 

 ZAPOROJAN Veaceslav Membru al Senatului ASEM; 

 ZAPOROJAN Veaceslav Membru al Consiliului Facultății „Economie Generală și Drept”; 

 ZAPOROJAN Veaceslav Membru al Consiliului științific al ASEM; 

 CEPRAGA Lucia Membru al Comisie de experți pentru elaborarea testelor la limba română; 

 

Relații de parteneriat cu asociații profesionale de profil, instituții publice și ONG-uri 

1. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova; 

2. Uniunea Avocaților din Republica Moldova; 

3. Compania Internațională de Asigurări „ASITO” SA 

4. Compania de Asigurări „Garanție” SA 

5. Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova 

6. Institutul Național al Justiției. 

BUCOS Tatiana –  Elaborarea studiului internațional „Youth entrepreneurship Problems in 

Eastern Partnership countries”, în colaborare cu universitățile: UTM, Moldova, RISEBA, Latvia, 

KSUFT, Ucraina, ASUE, Armenia, BTEU, Belarusi, BSU, Georgia 

FILIP Nolea – Relații de colaborare cu grup de cercetători din cadrul Universitatea 

„A.Russo” din Bălți / Facultatea „Științe reale, economice și ale mediului”, cu scopul realizării 

studiilor privind fenomenul migrației și publicarea articolelor științifice. 

COȘELEVA Natalia – Șeful Asociației Obștești „Centrul inițiativelor sociale și 

antreprenoriale ale femeilor”  

STRATAN Svetlana –  Membru al Asociației absolvenților Programelor de schimb din SUA 

– dr.,conf.univ.  

Membru al colegiului de redacție al unei reviste specializate 

BÎRCĂ Alic - Membru al Colegiului de redacție al revistei Економічна теорія та 

право/Economic Theory and Law, Kharkiv: Ukraine 

Membru al seminarului științific de profil 

1. BÎRCĂ, Alic – Membru al Seminarului Științific de Profil la specialitatea științifică 521.03-

„Economie și Management în activitate”  din cadrul Universității de Stat din Moldova. 

2. BÎRCĂ, Alic – Membru al Seminarului Științific de Profil Management și marketing în 

economia contemporană la specialitatea științifică 521.03-„Economie și Management în 

domeniu de activitate” 521.04 – „Marketing și logistică” din cadrul ASEM. 

3. VACULOVSCHI, Dorin. - Membrul al seminarului științific de profil  „Teorie și politici economice” 

din cadrul ASEM. 

4. TOMȘA, Aurelia - Membrul al seminarului științific de profil  „Teorie și politici economice” din cadrul 

ASEM. 

5. FEURAȘ, Eugenia. - Membrul al seminarului științific de profil  „Teorie și politici economice” din 

cadrul ASEM. 

6. BEJAN, Ghenadie. - Membrul al seminarului științific de profil  „Teorie și politici economice” din 

cadrul ASEM. 

7. CARA, Elena. - Membrul al seminarului științific de profil  „Teorie și politici economice” din cadrul 

ASEM. 

Apreciere națională și antrenare în activități conexe cercetării 



RAPORT de ACTIVITATE al ACADEMIEI de STUDII ECONOMICE din MOLDOVA, 2021 - 

2022 

 

137 

 

 

 

 

 

Pe parcursul anului universitar 2021-2022, un șir de cadre didactice din cadrul facultății au 

fost antrenate în diverse activități conexe cercetării. 

 

Tabelul 10.2.15. Participarea cadrelor didactice în activități conexe cercetării 
Nr.o. Activitatea Cadrul științifico-didactic 

1.  Membru al Comisiei de examinare pentru evaluarea 

gradului de cunoaștere a prevederilor Constituției 

Republicii Moldova și a limbii de stat pentru obținerea 

cetățeniei Republicii Moldova  

Cepraga Lucia, 

dr., conf. univ. 

2.  Expert pentru elaborarea testelor la limba română pentru 

evaluarea gradului de cunoaștere a prevederilor 

Constituției Republicii Moldova și a limbii de stat pentru 

obținerea cetățeniei Republicii Moldova 

 

Cepraga Lucia, 

dr., conf. univ. 

 

 

3.  Membru al Comisiei de examinare pentru evaluarea 

gradului de cunoaștere a prevederilor Constituției 

Republicii Moldova și a limbii de stat pentru obținerea 

cetățeniei Republicii Moldova  

 

Zaporojan Veaceslav, 

dr., conf. univ. 

 

4.  Expert pentru elaborarea testelor la Constituție pentru 

evaluarea gradului de cunoaștere a prevederilor 

Constituției Republicii Moldova și a limbii de stat pentru 

obținerea cetățeniei Republicii Moldova 

 

Zaporojan Veaceslav, 

dr., conf. univ. 

 

5.  Membri ai Comitetului de organizare a Olimpiadei 

Republicane la Economie, desfășurată în cadrul ASEM. 

Profesorii au elaborat și verificat testele de examinare la 

disciplina „Economie” pentru clasele a IX-a, a X-a și a XI-

a.  

 

A. Tomșa, conf. univ. dr. 

T. Bucos, conf. univ. dr. 

O. Barbăneagră, conf. univ. dr. 

C. Abramihin, conf. univ. dr. 

A. Balan, conf. univ. dr. 

A. Boguș, conf. univ. dr. 

Propagarea științei în mass media 

În anul 2021-2022, unii profesori ai facultății au propagat știința prin intermediul mass 

media. 

 SAINSUS, Valeriu Postul de radio ”Vocea Basarabiei”, Rubrica ”Probleme actuale”:  

 VACULOVSCHI, Dorin. Participări la diverse emisiuni de analiză economică și socială 

din cadrul postului de televiziune „PublicaTV”, „Prime TV”, „Realitatea TV” TVR 

Moldova,  

 BARBĂNEAGRĂ, Oxana. (coordonator); BUCOS T. (coordonator); IGNATIUC D; 

BALAN A.; PATRAȘCU D. ABTAMIHIN C., MANCAȘ M., CODREANU A.– 

implicarea în Proiectul ”ASEM vine în liceul tău”   
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Facultatea TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE și STATISTICA ECONOMICĂ 

 

În anul universitar 2021-2022, cadrele didactice au publicat 17 lucrări științifice și metodico-

didactice. 

Tabelul 10.2.16. Numărul de publicații științifice și didactic a titularilor facultății 

TISE  

Departament Manuale 
Monografii 

 

Articole 

științifice 

Teze 

științifice 

Materiale 

Metodico - 

didactice 

Total 

 

Total 
 

3 31 3 4 41 

Informația despre publicațiile cadrelor științifico – didactice din cadrul facultății sunt plasate la 

Anexa A.4. 

 

Facultatea CONTABILITATE 

În perioada analizată preocuparea principală a conducerii facultății și a departamentelor a fost 

îmbunătățirea performanței și prestației științifice prin identificarea domeniilor de cercetare pe 

plan național, elaborarea unei politici de cercetare la nivelul facultății și la nivelul departamentelor. 

De altfel, cercetarea științifică reprezintă principalul criteriu de evaluare a calificărilor academice 

și stă la baza funcționării și dezvoltării facultății și universității. 

Rezultatele activității de cercetare inovare ale membrilor departamentului CAAE s-au materializat 

în lucrări și articole științifice publicate în reviste științifice, culegeri științifice, membri in 

comitetele științifice, colegiile de redacție, etc.  care sunt prezentate în Anexa A.5. 

 

Tabelul 10.2.17. Participări ale cadrelor didactice ale departamentului ,,Contabilitate, 

Audit și Analiză economică” la Mese rotunde/Workshop/treninguri de formare/dezvoltare 

profesională 

Mese rotunde/Workshop/Treninguri PERIOADA PARTICIPANŢI 

Webinar  Raising the Bar on Quality Management: The IAASB’s 

New QM Standards. The World Bank Centre for Financial 

Reporting Reform (CFRR). , 

18.08.2021 Lapițkaia L. 

 

Formator la 12 cursuri on-line „Aspecte privind Contabilitatea, 

Impozitarea și Raportarea Financiară a suportului oferit de către 

PNUD Moldova” organizate pentru beneficiarii de granturi și alt 

gen de suport financiar și material îm cadrul programelor finanțate 

de PNUD Moldova. (48 ore) 

15.09.2021- 

31.05.2022 

Harea R. 

Training privind prezentarea burselor DAAD  11.10.2021 Erhan L. 

Mеждународном вебинаре «Отчетность в области 

устойчивого развития для МСП о вкладе в достижение Целей 

устойчивого развития в Евразийском регионе», который 

состоится в формате онлайн (ZOOM) 

 

05.11.2021  Lazari L. 

Simpozionul ştiinţifico – practic on-line dedicat Zilei mondiale a 

calității - 2021cu genericul „Sustenabilitatea: îmbunătățirea 

produselor destinate consumatorilor și planetei” ed. a 7-a 

11.11.2021 Bajan M.,  

Bădicu G., 

Grabarovschi L., 

Lazari L.,  

https://caae.ase.md/
https://caae.ase.md/
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Lapițkaia L., 

Mihaila S.,  

Melnic G. 

Web of Science pentru cercetători 16.11.2021,  Bajan M.,  

Bădicu G.,  

Cușmăunsă R., 

Lazari L.,  

Mihaila S. 

Webinar cu genericul „Plagiatul și dreptul de autor”   19.11.2021 

 

Bădicu G., 

Cușmăunsă R., 

Mihaila S. 

Webinar ACCA: Perspective românești: schimbările climatice și 

profesia contabilă: construirea unui viitor durabil 

24.11.2021 Bădicu G. 

Workshop „Challenges of scientific research within horizon 

Europe framework”, (format on-line) 

06.12.2021 Lazari L.,  

Bajan M. 

Zilele de informare Erasmus+ în Moldova  (format on-line) 

 

15.12.2021, 

16.12.2021, 

22.12.2021 

Erhan L. 

Masa rotundă cu genericul „Importanța strategiei de schimbare în 

asigurarea dezvoltării durabile a instituțiilor de învățământ 

superior”. Leadership și Management în Învățământul superior din 

Republica Moldova www.mhelm.utm.md  (format on-line) 

03.02.2022  

 

Grigoroi L., Lazari 

L 

Pria AML Republica Moldova (ediția II) – eveniment organizat de 

Priaevents, cu sprijinul CNFP, BNAA, ACAP RM, Camerei 

Notariale și  în parteneriat cu FinComBank. Pria AML Conference 

Republica Moldova este singurul eveniment de amploare care 

aprofundează tematica despre prevenire spălării banilor în 

Moldova 

10.02.2022 

 

Lapițkaia L. 

Atelier de lucru privind Calificarea  Profesională de Auditor în 

Moldova, în cadrul programului Consolidarea auditului și a 

raportării în țările Parteneriatului Estic (STAREP)  

17.02.2022 Grigoroi L., Lazari 

L., Iachimovschi 

A., 

Harea R. 

 PRIAevents și ATIC, în parteneriat cu FinComBank, Pria Digital 

Conference & Gala ITC a Moldovei,  Tekwill,. 

04.03.2022 Lapițkaia L. 

Formator-expert la cursuri “Contabilitate pentru incepatori + 1C-

8.” pentru “Eurostudii” SRL  (120 ore academice),  

09.03.2022-

10.06.2022 

Gherasimov M. 

Workshop Life balance: echilibru între rolul de student și cel de 

angajat – COCP, organizat de către Centrul de Orientare și 

Consiliere Profesională, FSEGA, Cluj-Napoca. 

17.03.2022 Cotoros I. 

Virtual Info Day Horizon Europe – Marie Sklodowska Curie 

Actions (MSCA) for Erasmus+ community,  (format on-line) 

21.03.2022 Erhan L. 

Conferință concepută pentru profesioniștii din contabilitate și 

audit, Contabilitate & audit: Ne focusăm pe soluții pentru 

problemele de contabilitate și audit. AmCham și ACAP  în 

parteneriat cu ACCA 

31.03.2022- 

01.04.2022 

Dima M.,  

Lapițkaia L. 

http://www.mhelm.utm.md/
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the 3rd COMPASS Country Workshop, organized within the 

ERASMUS+ project, COMPASS, (hybrid). 

03.05.2022- 

05.05. 2022 

Lazari L.,  

Bajan M. 

Formatori la cursurile de perfecționare „Particularitățile menținerii 

evidenței contabile în cadrul Micilor Gospodării Țărănești” 

organizat de UCIP IFAD și ANTIM (80 ore) 

15.05.2022- 

31.10.2022 

Graur A., 

Harea R. 

Workshop Entrecomp Moldova, (format on-line) 18.05.2022 Erhan L. 

Webinar organizat de Comisia Europeană! Lump Sum Funding in 

Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal? 

19.05.2022 

 

Lapițkaia L. 

 

Tabelul 10.2.18. Stagii de dezvoltare profesională în cadrul instituțiilor de învățământ 

din străinătate urmate de cadrele științifico-didactice ale departamentului ,,Contabilitate, 

Audit și Analiză economică” 
CADRE 

DIDACTICE 

Universitatea/Instituția, țara Perioada 

Erhan Lica Vizită de studiu în cadrul proiectului Erasmus+ QFORTE – 

Enhancement of Quality Assurance in Higher Education 

System in Moldova, Franța, Montpellier, Universitatea din 

Montpellier. 

18-22 

Octombrie, 2021 

(on-line) 

Erhan Lica Vizită de studiu în cadrul proiectului Erasmus+ QFORTE – 

Enhancement of Quality Assurance in Higher Education 

System in Moldova, Spania, Salamanca, Universitatea din 

Salamanca. 

7-11 

Noiembrie, 2021 

 

Mihaila Svetlana Stagiu de specializare Universitatea Ștefan cel Mare, 

Suceava 

25-27.01.2022 

Erhan Lica Vizită de studiu în cadrul proiectului Erasmus+ QFORTE – 

Enhancement of Quality Assurance in Higher Education 

System in Moldova, Leipzig, Germania, Universitatea din 

Leipzig. 

14-16 

Martie, 2022 

(on-line) 

Cotoros Inga 

Curagău Natalia 

Popovici Angela 

Stagiu de documentare la Academia de Studii Economice 

din București. 

1-31.05.2022 

Erhan Lica Mobilitate de predare ERASMUS+ la Universitatea 

Ovidius din Constanța, România, (8 ore academice) 

30 mai – 3 iunie, 

2022  

Erhan Lica Stagiu de specializare la Academia de Studii Economice din 

București. 

Iunie, 2022 

Grigoroi Lilia, 

Lazari Liliana, 

Caraman Stela 

Susținerea Tezelor de Licență în cadrul Prgramului comun 

de studii ASEM-USV, Universitatea Ștefan cel Mare din 

Suceava, România 

6-8 iulie 2022  

 

Personalul didactic al departamentului „Educație fizică și Sport” sunt implicați în organizarea și 

gestionarea  secțiilor sportive, după cum urmează:  

1) V. Scutelnic -   baschet (fete/băieți),   

2) L. Istrati     -   volei (fete/băieți), 

3) V. Feraru    -   tenis de masă (fete/băieți),   

4) S. Armanov -  lupte  „Trânta”, lupte libere, judo, triatlon forță, 

5) D. Leviţchi  -  badminton, atletism, înot, cros, 

6) S. Pîrău – șah, joc de dame 

https://caae.ase.md/
https://caae.ase.md/
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Aceste echipe cuprind în sine pregătirea și participarea la competiții de rang național și 

internațional. 

Membrii departamentului „Educație fizică și Sport” participă activ la competiții și Cupe 

Naționale și Internaționale, meritele și aprecierile cărora sunt prezentate în tabelul 10.2.19.  

 

Tabelul 10.2.19. Participarea cadrelor didactice de la departamentul Educație 

Fizică și Sport la competiții și Cupe Naționale și Internaționale 
 Competiția  Orașul, țara, data 

desfășurării 

Proba  Locul  Participant 

1.  Competiții 

Internaționale 

Cupa Slănic Moldova 2022 Badminton  I Stan M. 

2.  Competiții 

Internaționale 

Iarna Chișinău 2022 Badminton  I Stan M. 

3.  Competiții 

Internaționale 

Turcia , Antalya 2021 Badminton II Istrati L. 

4.  Competiții Naționale Râbnița 2022 

Dnestrovsc 

Badminton II Istrati L. 

5.  Competiții 

Internaționale 

Turcia , Antalya 2021 Badminton II Levițchi D 

 
Pe parcursul anului de studii 2021-2022 cadrele didactice ale departamentului „Educație fizică și 

Sport” au organizat două manifestări sportive în parteneriat cu alte , care se prezintă în tabelul 

10.2.20.  

 

Tabelul 10.2.20. Manifestările sportive organizate de departamentul Educației fizică 

și Sport 

Nr. Data 
Statutul (seminar, conferință, masă 

rotundă, simpozion) 
Denumirea 

Numărul de 

participanți 

1.  
24 

septembrie 

2021 

Cursa de alergări 

Comitetul Olimpic și Sportiv din Moldova 

în colaborare cu Federația Sportului 

Universitar din Moldova 

„Olimpic 

ECOFEST-

2021” 

110 

2.  
20 mai 2021 

Cursa Olimpică 

Comitetul Olimpic și Sportiv din Moldova 

OLIMPIC 

FEST-2021 
100 

 

Alte activități de valorificare a rezultatelor cercetării de către cadrele științifico – didactice ai 

facultății Contabilitate sunt:  

1. Vizite de lucru:  

1.1. Erhan Lica, dr., conf. univ. Vizită de studiu în cadrul proiectului Erasmus+ QFORTE 

– Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova, Franța, 

Montpellier, Universitatea din Montpellier. 18-22 Octombrie, 2022, (on-line) 

1.2. Erhan Lica, dr., conf. univ. Vizită de studiu în cadrul proiectului Erasmus+ QFORTE 

– Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova, Spania, 

Salamanca, Universitatea din Salamanca. 7-11 Noiembrie, 2021.  
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1.3. Erhan Lica, dr., conf. univ., Vizită de studiu în cadrul proiectului Erasmus+ QFORTE 

– Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova, 

Leipzig, Germania, Universitatea din Leipzig. 14-16 Martie, 2022, (on-line) 

2. Stagii de specializare 

2.1. Mihaila Svetlana, dr., conf. univ., Stagiu de specializare la Universitatea Ștefan cel 

Mare, Suceava 25-27.01.2022 

2.2. Cotoros Inga, dr., conf. univ., Curagău Natalia, dr., conf. univ., Popovici Angela, dr., 

conf. unv., Stagiu de documentare la Academia de Studii Economice din București. 1-

31.05.2022; 

  Erhan Lica, dr., conf. univ., Stagiu de specializare la Academia de Studii Economice 

din București, Iunie, 2022 

3. Comisii comune de susținere a tezelor de licență ASEM-USV 

3.1. Grigoroi Lilia, Lazari Liliana, Caraman Stela, Susținerea Tezelor de Licență în cadrul 

Programului comun de studii ASEM-USV, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, 

România 6-8 iulie 2022 

3.2. Grosu Veronica, Hlaciuc Elena, Marian Socoliuc, Susținerea Tezelor de Licență în 

cadrul Programului comun de studii USV-ASEM, 2-3 iunie 2022 

4. Școli internaționale de vară 

4.1. Grigoroi Lilia, dr., conf. univ. departamentul CAAE, a participat la International 

Summer School în perioada 06 -19 iunie 2022, organizată de Cazakh National Agrarian 

Research University, Almaty.  

 

Facultatea RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE 
 

Rezultatele activităţii de cercetare de către cadrele științifico-didactice din cadrul facultăţii Relații 

Economice Internaționale au fost valorificate în număr de 66 de lucrări, dintre care: lucrări 

metodico-didactice - 2, capitole în monografii – 5, articole științifice – 59. Informația despre 

publicațiile cadrelor științifico – didactice din cadrul facultății sunt plasate la Anexa A.6. 

 

Tabelul 10.2.21. Rezultate ale cercetării în cadrul facultății REI 
Facultate Nr. de cărți/monografii Nr. de articole 

științifice 

Alte rezultate Total 

Dept Business 

International 

4 22 5 31 

Limbi Moderne  35  35 

TOTAL 4 57 5 66 

Activitățile realizate în baza acordurilor de colaborare s-au axat prioritar pe următoarele activități: 

 participarea cadrelor didactice la proiecte naționale și internaționale  

 participarea profesorilor străini la manifestările ştiinţifice organizate de ASEM și de 

facultatea Relații Economice Internaționale: 
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Nr. Nume, prenume 

 

 

Universitatea 

 

 

International Scientific Conference "30 years of economic reforms in the Republic of 

Moldova: economic progress via innovation and competitiveness",  

Session VIII Financial dimensions of knowledge economy 

September 24th-25th, 2021, Chişinău, ASEM 

1 Jean-Guy, Habilitated Doctor, JAR Partner co, China 

2 PARGARU Ion, PhD, ANDRA 

Marius, PhD Student, Romania 

VASILESCU Raluca Ana, PhD 

Student, Valahia  

GOMBOS Platagea Svetlana, 

PhD Student, DINU Mihai, 

PhD 

Politehnic Bucharest University, Romania 

Valahia University of Targoviste, Romania 

University of Targoviste, Romania 

 

Bucharest University of Economic Studies, 

Romania 

3 MAIR Amza, PhD Student, 

GOMBOS Carol Cristina, PhD 

Student,  

VASILESCU Alexandru 

Cristian, PhD Student, 

COMANESCU Florentina,  

DIACONU Amelia, Senior 

Lecturer 

ALVAKILI Noha, PhD 

Student,  

Valahia University of Targoviste, Romania 

Bucharest University of Economic Studies, 

Romania 

Valahia University of Targoviste, Romania 

Kaye College, Beer – Sheva, Israel 

 

4 BELINSKI Maria, BELINSKI 

Tinca,  

 

College of Music "Sigismund TODUȚĂ", Cluj 

Napoca, Romania  

 

 

Master Student, Lynn University, Florida, USA  

 

          

Date privind deplasările cercetătorilor/personalului ştiinţifico-didactic pe parcursul 

anului 2021-2022 

 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele, 

gradul şi titlul 

științific, 

anul nașterii 

Țara, 

denumirea 

organizației 

vizitate 

Scopul vizitei, contribuția la 

realizarea activităților din cadrul 

proiectului (de indicat proiectul); 

contribuția la realizarea 

activităților  din cadrul organizației 

Termenul 

deplasării 

15.   

CRUDU Rodica, 

dr., conf. univ. 

 

Romania, 

Universitatea 

Stefan cel 

Marea din 

Suceava 

Vizita de studiu în cadrul proiectului 

”EUMIGRA – Jean Monnet Chair in 

EU studies and Migration” (Ref. 

number: 620774-EPP- 1-2020-1-MD-

EPPJMO-CHAIR 1) 

05-09.12.2021 
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16.  CRUDU Rodica, 

dr., conf. univ. 

 

Montpellier 

University, 

France 

Vizita de studiu in cadrul proiectului 

Erasmus+ QFORTE - Enhancement 

of Quality Assurance in Higher 

Education System in Moldova (Ref. 

nr.: 618742-EPP-1-2020-1-MD-

EPPKA2-CBHE-SP) 

18-22.10.2021 

17.  CRUDU Rodica, 

dr., conf. univ. 

 

University of 

Leipzig 

(online) 

Vizita de studiu in cadrul proiectului 

Erasmus+ QFORTE - Enhancement 

of Quality Assurance in Higher 

Education System in Moldova (Ref. 

nr.: 618742-EPP-1-2020-1-MD-

EPPKA2-CBHE-SP) 

14-16. 03.2022 

18.  CRUDU Rodica, 

dr., conf. univ. 

 

Erevan, 

Armenia 

Vizita de monitorizare la partenerii 

din Armenia in cadrul proiectului 

Erasmus + MINERVA (ref. Nr. 

597912-EPP-1-2018-1-MD-

EPPKA2-CBHE-SP 

14-18.06. 2022 

19.   

POPA Marina, 

dr., conf. univ. 

Romania, 

Universitatea 

Stefan cel 

Marea din 

Suceava 

Vizita de studiu în cadrul proiectului 

”EUMIGRA – Jean Monnet Chair in 

EU studies and Migration” (Ref. 

number: 620774-EPP- 1-2020-1-MD-

EPPJMO-CHAIR 1) 

05-09.12.2021 

20.   

HACHI MIhai, 

dr., conf. univ. 

Romania, 

Universitatea 

Stefan cel 

Marea din 

Suceava 

Vizita de studiu în cadrul proiectului 

”EUMIGRA – Jean Monnet Chair in 

EU studies and Migration” (Ref. 

number: 620774-EPP- 1-2020-1-MD-

EPPJMO-CHAIR 1) 

05-09.12.2021 

21.  PISANIUC 

Maia, 

dr.conf.univ. 

Georgia 

Universitatea 

tehnică Tbilisi 

Activitatea în cadrul proiectului de 

stat CONBIZ 

08-15.11. 2021 

 

Vizite de studii a cadrelor didactice în străinătate: 

 

Nume 

prenume  

Denumire Stagiu Perioada Locul desfășurării 

CRUDU 

Rodica 

 Stagii în cadrul întreprinderii S.C. 

WALTECHNO BUSINESS S.R.L. 

(Extras din ordin Nr 05-PD din 

27.01.2022) 

31 ianuarie – 25 

februarie 2022 

Alba lulia, 

Romania 

 

DODU-

GUGEA 

Larisa 

 Erasmus intership  11-18 iulie 2021 ASE București, 

România 

PISANIUC 

Maia 

 Stagiu Documentare  8-12 septembrie 

2021 

UBB Cluj 
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10.3. Manifestări științifice organizate (Anexa 20) 

În perioada anului academic 2021-2022 au fost organizate o serie de manifestații științifice (Anexa 

20) , inclusiv:  

Manifestări științifice internaționale – 8 

Manifestări științifice naționale, seminare științifice etc – 36 

Manifestațiile științifice internaționale  au fost aprobate de către ANACEC și incluse în Registrul 

National al manifestărilor științifice pentru anul 2021 și 2022. Cele mai importante din ele au fost 

: 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „30 de ani de Reformă Economică în Republica Moldova: 

prin Inovare şi Competitivitate spre Progres Economic.”, 24-25 septembrie 2021 - 

https://ase.md/conf30/  

Conferința Internațională Științifico-Practică ”Securitatea Economică în contextul Dezvoltării 

Durabile, 17 decembrie 2021 - https://ase.md/econsec/  

Simpozionul Științific internațional al tinerilor cercetători (Ediția a XX-a), 8-9 aprilie 2022 - 

https://ase.md/ssitc/  

Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul „Strategii și politici de management în economia 

contemporană”, 9-10 iunie 2022,  a 7-a ediție- https://ase.md/conferinta-stiintifica-internationala-

strategii-si-politici-de-management-in-economia-contemporana-editia-a-vii-a/  

Conferința Științifică Internațională de Contabilitate, 1 aprilie, 2021 - https://ase.md/issc2022/  

 Simpozionul ştiinţifico-practic dedicat ZILEI MONDIALE A CALITĂŢII -2021 - 

https://ase.md/conferinte/page/2/  

Conferința științificată internațională anuală „DEZVOLTARE PRIN CERCETARE ȘI 

INOVAȚIE – 2022”,ediția a III – pentru cercetători, doctoranzi  și postdoctoranzi 

Chișinău, 26 august 2022 - https://ase.md/dezvoltare-prin-cercetare-si-inovatie-2022/  

 

Revistele Științifice ale ASEM 

 

Din momentul fondării instituției au fost create 6 reviste științifice la care ASEM este fondator, 

lista acestora poate fi consultată mai jos. 

 

https://ase.md/conf30/
https://ase.md/econsec/
https://ase.md/ssitc/
https://ase.md/conferinta-stiintifica-internationala-strategii-si-politici-de-management-in-economia-contemporana-editia-a-vii-a/
https://ase.md/conferinta-stiintifica-internationala-strategii-si-politici-de-management-in-economia-contemporana-editia-a-vii-a/
https://ase.md/issc2022/
https://ase.md/conferinte/page/2/
https://ase.md/dezvoltare-prin-cercetare-si-inovatie-2022/
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La moment, în cadrul instituției sunt active 3 reviste științifice, 2 acreditate de ANACEC, 1 în 

proces de acreditare. 

Revista Economica (https://ase.md/revista-economica/) este reacreditată la categoria „B” . 

Înregistrată în bazele internaționale de date, recunoscute de ANACEC: DOAJ – Directory of Open 

Access Journals; Index Copernicus; Electronic Journal Library; OAJI – Open Academic Journal 

Index, General Impact Factor, Global Impact Factor. 

 În 2019: 41 articole total 

29 fiind elaborate de colaboratorii ASEM (70,7%) 

 În 2020: 35 articole total 

24 fiind elaborate de colaboratorii ASEM (68,6%) 

 În 2021: 37 articole total (ultimul Volum nu a fost publicat) 

20 fiind elaborate de colaboratorii ASEM (54,1%) 

 

Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS),  (https://csei.ase.md/journal/)   este 

acreditată la categoria „B”, revista este înregistrată în bazele internaționale de date, recunoscute 

de ANACEC: Open Academic Journals Index (OAJI), Central and Eastern European Online 

Library (CEEOL), DOAJ – Directory of Open Access Journals,  Research Papers in Economics 

(RePEc), Index Copernicus International (ICI), CiteFactor – Academic Scientific Journals -  

 

Working Papers este înregistrată în bazele internaționale de date, recunoscute de ANACEC: Open 

Academic Journals Index (OAJI) din 5 decembrie 2017, Central and Eastern European Online 

Library (CEEOL) și Research Papers in Economics (RePEc), fiind actualmente în proces de 

acreditare. 

 

https://ase.md/revista-economica/
https://csei.ase.md/journal/


RAPORT de ACTIVITATE al ACADEMIEI de STUDII ECONOMICE din MOLDOVA, 2021 - 

2022 

 

147 

 

 

 

 

 

Activitatea Consiliului Științific al ASEM 

 

În anul 2021 au avut loc 9 întruniri a Consiliului Ştiinţific al ASEM în cadrul cărora s-au examinat 

46 subiecte, inclusiv au fost:  

 

 Elaborate 12 acte normative: 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului științific ASEM   

 Procedura de evaluare a activității conducătorilor de doctorat. 

 Planul de activitate a Şcolii doctorale ASEM pentru anul 2021-2022 

 Planul de activitate a Scolii doctorale DȘPA pentru anul 2021-2022 

 Obiectivele calității în activitatea Școlii doctorale ASEM pentru anul 2021-2022 

 Obiectivele calității în activitatea Școlii doctorale DȘPA pentru anul 2021-2022 

 Regulamentului ASEM de elaborare și organizare a procesului de susținere a tezei de 

doctor habilitat / lucrării de sinteză 

 Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul III de studii universitare 

de doctorat pentru anul universitar 2021-2022 la Școala doctorală ASEM. 

 Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul III de studii universitare 

de doctorat pentru anul universitar 2021-2022 la Școala doctorală în Drept, Științe Politice 

și Administrative.  

 Planul de acțiuni strategice a Școlii doctorale ASEM pentru anul 2021 (în baza Planului de 

dezvoltare strategică a ASEM) 

 Planul de acțiuni strategice a Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative a 

consorţiului instituţiilor USPEE „Constantin Stere” şi ASEM pentru anul 2021 (în baza 

Planului de dezvoltare strategică a ASEM și USPEE) 

A fost validat 1 Seminar Ştiinţific (Examinarea componenței Seminarului științific ad-hoc pentru 

evaluarea tezei de doctor habilitat a Dnei Lopotenco Viorica) 

Au fost validate 13 Consilii de Doctorat. 

 

La nivelul facultăţii Finanţe în anul universitar 2021-2022 au fost organizate manifestări 

ştiinţifice, cum ar fi: lecţii publice, seminare științifico-practice, mese rotunde, colocviumuri şi 

sesiuni de formare. 

 

Tabelul 10.3.1. Manifestări științifice organizate de facultatea FINANȚE 
Manifestarea 

științifică 

Tipul de 

manifestare 

(conferință, 

simpozion, 

lansare de 

carte, 

expoziție etc.) 

Nivelul de organizare 

(național/internațional) 

Instituții 

partenere 

Perioada 

desfășurării 

Promovarea 

abordării 

integratoare a 

egalității de gen în 

cadrul politicilor 

bugetar-fiscale în 

Republica Moldova 

Lecţie publică naţional 

Rodica Zadnipru, 

consultant 

principal din 

cadrul 

Secretariatului 

Parlamentului 

21 

septembrie 

2021 
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Republicii 

Moldova 

Serviciile financiare 

electronice: o cale 

de urmat pentru 

serviciile publice 

Masa rotundă naţional Ministerul 

Finanțelor al R. 

Moldova, Serviciul 

Fiscal de Stat. 

29 

septembrie 

2021 

Moldova IT Park – 

un succes derivat 

din implementarea 

unei politici publice 

fiscale inovaționale 

Seminarul 

științifico-

practic 

naţional Dontu Natalia 

Administrator IT 

Park Moldova 

17 

septembrie 

2021 

Aspectul psihologic 

în educația 

financiara 

Lecţie publică naţional 

Sanduleac Sergiu, 

Conf. univ., dr. 

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă”,. 

Facultatea de 

Psihologie și 

Psihopedagogie 

Specială. 

21 

septembrie 

2021 

Depozitarul Central 

Unic factor esențial 

în dezvoltarea pieței 

de capital, formare 

profesională, 

cercetare științifică, 

popularizare 

cunoștințe 

Colocvium naţional 
Depozitarul 

Central Unic 

23 

septembrie 

2021 

Oportunități de 

finanțare și inovări 

oferite de ANCD 

Lecţie publică naţional Agenția Națională 

de Cercetare și 

Dezvoltare, 

Chişinău 

18 mai 2022 

Gestiunea financiară 

a științei în 

Republic Moldova 

Lecţie publică naţional Ministerul 

Finanțelor 

19 mai 2022 

Aplicarea 

instrumentelor 

economice în 

gestiunea resurselor 

acvatice, a 

corpurilor de apă şi 

a infrastructurii 

acvatice în Moldova 

Sesiune de 

formare 
internaţional  

22-23 

decembrie 

2021 

Cadrele didactice ale facultăţii Business și Administrarea afacerilor sunt implicate în 

organizarea numeroaselor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale, atât în calitate de 

reprezentaţi ai corpului academic al facultăţii/ASEM, cât şi de membri ai unor prestigioase 

asociaţii sau organizaţii ştiinţifice şi profesionale.  

În anul universitar 2021-2022 în cadrul facultății au fost organizate mai multe manifestări 

științifice atât cu participarea profesorilor, cât şi a studenţilor. 
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Tabelul 10.3.2. Manifestări științifice organizate de facultatea BAA 
Nr. Data  Statutul (seminar, 

conferință, masă 

rotundă, simpozion) 

Denumirea  Numărul de 

participanţi 

1. 24-25 

septembrie 

2021   

Conferinţa ştiinţifică 

internaţională. Chişinău. 

Format mixt 

 30 DE ANI DE REFORME 

ECONOMICE ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA: PROGRES ECONOMIC 

PRIN INOVAȚIE ȘI 

COMPETITIVITATE  

15 

2. 11 noiembrie 

2021  

 

Simpozionul științifico-

practic   

Crearea valorii pentru clienți - dedicat 

Zilei internaționale a calității, ed. 7 - a 
 80   

3. 

5 februarie 2021 

Masa rotundă Proprietatea intelectuală: 

caracteristicile cadrului legislativ 

și baza de date a AGEP 

52 

4 
16- 17 aprilie 

2022 

Simpozionul tinerilor 

cercetători  

Secțiunea VI.I Managementul şi 

sustenabilitatea afacerilor în sec. XXI” 

 

20 

5 

9-10 iunie  2022 

Conferinţa ştiinţifică 

internaţională. Chişinău. 

Format mixt 

STRATEGII ȘI POLITICI DE 

MANAGEMENT ÎN ECONOMIA 

CONTEMPORANĂ (ed. a 7-a) 

 

83   

 

6 22 iunie 2022, 

ASEM 
Seminarul Practico-

Ştiinţific 

”Instruirea cadrelor didactice 

privind utilizarea platformei de e-

learning EDUardo” (ce permite 

studii de caz cu simulări de 

business). 

 

 

20 

7 10.02.22 Masa rotundă a. Cerințele actuale ale 

întreprinderilor de alimentaţie 

publică cu referinţă la calificarea 

profesională a angajaţilor. 

(Întâlnire cu reprezentanţi din 

domeniul alimentaţiei publice), 

disponibil: 

https://www.facebook.com/ASEM.

BAA/photos/pcb.50994653834323

39/5099463823432495 

20 

8 01.04.22. Master Class „Împreună să aducem bucurie 

copiilorˮ, destinat unui grup de 20 

de copii, cu vârsta cuprinsă între 8 

şi 14 ani, din Ucraina, cazați în 

Complexul Sportiv al ASEM. 

Disponibil: https://ase.md/asem-

impreuna-cu-partenerii-a-adus-

bucurie-copiilor-

ucraineni/?fbclid=IwAR2d8NbDrP

7dLwzcYvRKDxAGRbm6tKhxO

30 

https://www.facebook.com/ASEM.BAA/photos/pcb.5099465383432339/5099463823432495
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/photos/pcb.5099465383432339/5099463823432495
https://www.facebook.com/ASEM.BAA/photos/pcb.5099465383432339/5099463823432495
https://ase.md/asem-impreuna-cu-partenerii-a-adus-bucurie-copiilor-ucraineni/?fbclid=IwAR2d8NbDrP7dLwzcYvRKDxAGRbm6tKhxOMVRz5IymwiUEKuEf1KEJAawqMQ
https://ase.md/asem-impreuna-cu-partenerii-a-adus-bucurie-copiilor-ucraineni/?fbclid=IwAR2d8NbDrP7dLwzcYvRKDxAGRbm6tKhxOMVRz5IymwiUEKuEf1KEJAawqMQ
https://ase.md/asem-impreuna-cu-partenerii-a-adus-bucurie-copiilor-ucraineni/?fbclid=IwAR2d8NbDrP7dLwzcYvRKDxAGRbm6tKhxOMVRz5IymwiUEKuEf1KEJAawqMQ
https://ase.md/asem-impreuna-cu-partenerii-a-adus-bucurie-copiilor-ucraineni/?fbclid=IwAR2d8NbDrP7dLwzcYvRKDxAGRbm6tKhxOMVRz5IymwiUEKuEf1KEJAawqMQ
https://ase.md/asem-impreuna-cu-partenerii-a-adus-bucurie-copiilor-ucraineni/?fbclid=IwAR2d8NbDrP7dLwzcYvRKDxAGRbm6tKhxOMVRz5IymwiUEKuEf1KEJAawqMQ
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Cu prilejul Zilei Mondiale a Calității, Departamentul Management și Antreprenoriat și 

Departamentul Comerț, Turism și Alimentație Publică, din cadrul Facultății Business și 

Administrarea Afacerilor, au organizat în data de 11 noiembrie 2021 cea de-a 7-a ediție a 

Simpozionului științifico-practic în domeniul calității cu genericul ”Sustenabilitatea: 

îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei”. Temele abordate au fost unele de 

ordin practic și de mare interes pentru toți cei preocupați de domeniul calității.  

La ediția a 7-a au participat peste 100 de persoane, cadre didactice de la mai multe universități din 

țară, studenții, reprezentanți din sectorul real implicați în elaborarea și implementarea politicilor 

în domeniul calității: Philips Integrated Supply Chain (Olanda), BC MAIB,  SE Bordnetze SRL, 

INSTITUTUL DE STANDARDIZARE DIN MOLDOVA, AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA 

CONSUMATORILOR ȘI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI,  SIMCERT SRL,  Centrul de Medicină 

Legală, ESTEURO TRANS SRL, SRL AC Technologies, Sammy Cablaggi SRL,  DAAC System 

integrator, Viorica Cosmetic SA, etc.   

Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare 

(ANACEC, ședința din 27 mai 2022) a inclus în REGISTRUL MATERIALELOR publicate în baza 

MANIFESTĂRILOR ȘTIINȚIFICE organizate în anul 2021 culegeriea  SIMPOZIONUL 

ŞTIINŢIFICO-PRACTIC dedicat ZILEI MONDIALE A CALITĂŢII cu genericul "Sustenabilitatea: 

îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei" [Resursă electronică], ediția a 7-

a, 11 noiembrie 2021. 

https://irek.ase.md/xmlui/bitstream/handle/123456789/1820/Simpozionul%20dedicat%20Zilei%

20mondiale%20a%20calit%c4%83%c8%9bii%20%e2%80%93%202021a.pdf?sequence=1&isA

llowed=y  

 

Pe data de 9-10 iunie 2022 a avut loc a 7-a ediție a Conferinţei ştiinţifice Internationale cu genericul 

„Strategii și politici de management în economia contemporană” - ICSPM 2022. 

În cadrul şedinţei în plen şi al celor 3 secţiuni au fost prezentate ample comunicări privind diferite 

aspecte ce țin de strategiile de management în condiții de incertitudine, rolul antreprenoriatului în 

dezvoltarea durabilă, transformarea digitală a sistemului socio-economic. 

Manifestarea ştiinţifică a fost organizată în format mixt 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, Ucraina, Italia, România, Germania etc. 

Info privind ICSPM 2022 -  https://mga.ase.md/conferinte-stiintifice/ 

În anul universitar 2021-2022, la acest capitol se înscrie activitatea personalului academic din 

cadrul departamentului „Teorie şi Politici Economice”, ce ţine de organizarea manifestărilor 

ştiinţifice în cadrul ASEM şi membri ai Comitetelor organizatorice la manifestări în țară și 

străinătate. 

  

https://ase.md/asem-impreuna-cu-partenerii-a-adus-bucurie-copiilor-ucraineni/?fbclid=IwAR2d8NbDrP7dLwzcYvRKDxAGRbm6tKhxOMVRz5IymwiUEKuEf1KEJAawqMQ
https://ase.md/asem-impreuna-cu-partenerii-a-adus-bucurie-copiilor-ucraineni/?fbclid=IwAR2d8NbDrP7dLwzcYvRKDxAGRbm6tKhxOMVRz5IymwiUEKuEf1KEJAawqMQ
https://irek.ase.md/xmlui/bitstream/handle/123456789/1820/Simpozionul%20dedicat%20Zilei%20mondiale%20a%20calit%c4%83%c8%9bii%20%e2%80%93%202021a.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://irek.ase.md/xmlui/bitstream/handle/123456789/1820/Simpozionul%20dedicat%20Zilei%20mondiale%20a%20calit%c4%83%c8%9bii%20%e2%80%93%202021a.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://irek.ase.md/xmlui/bitstream/handle/123456789/1820/Simpozionul%20dedicat%20Zilei%20mondiale%20a%20calit%c4%83%c8%9bii%20%e2%80%93%202021a.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://mga.ase.md/conferinte-stiintifice/?fbclid=IwAR3Of1Guoinumq2mLPUYrDHUmR4GK7c2U0yJselHAdfDptd3xhl2MY1MKg8
https://mga.ase.md/conferinte-stiintifice/?fbclid=IwAR3Of1Guoinumq2mLPUYrDHUmR4GK7c2U0yJselHAdfDptd3xhl2MY1MKg8
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Tabelul 10.3.3 Manifestări științifice organizate de departamentul TPE 
Manifestarea 

științifică 

Tipul de 

manifestare 

(conferință, 

simpozion, 

lansare de 

carte, 

expoziție 

etc.) 

Nivelul de 

organizare 

(național/i

nternațion

al) 

Instituții partenere Perioada 

desfășură

rii 

Format

ul 

(online, 

cu 

prezenț

ă) 

”SECURITATEA 

ECONOMICĂ 

ÎN 

CONTEXTUL  

DEZVOLTĂRII 

DURABILE” 

Conferinţa 

Științifico-

practică 

Internaţiona

lă  

Nivel 

internaționa

l  

 Universitatea ”Ștefan cel 

Mare” din Suceava, 

Facultatea de Economie, 

Administrație și Afaceri 

 Universitatea Comercial-

Economică a Cooperației de 

Consum din Gomel, Belarus 

17 

decembrie 

2021 

Format 

mixt 

(on-line 

+offline 

Cercul științific 

studențesc 

„ECONOMIE 

FUNDAMENTA

LĂ ȘI 

APLICATĂˮ 

Sesiune de 

lucru  

Instituționa

l  

- 10-12 mai 

2022 

Format 

mixt 

(on-line 

+offline 

 

 Moderatori la manifestări științifice organizate în țară și străinătate  

1. TOMȘA Aurelia, BUCOS Tatiana, BARBĂNEAGRĂ Oxana – Moderatori la Conferinţa 

Științifico-practică Internaţională ”SECURITATEA ECONOMICĂ ÎN CONTEXTUL  

DEZVOLTĂRII DURABILE”. Ediția a II-a. 17 decembrie 2021. ASEM 

[https://ase.md/files/conferinte/econsec/program_17.12.21.pdf] 

2. COBAN Marina – Membru al comitetului de organizare a TELECONFERINȚei internaționale 

a tinerilor cercetători "Crearea Societății Conștiinței", Ediția a 11-a, 18-19 martie 2022 (Bacău, 

România) 

3. IGNATIUC Diana – Moderatorul Secţiunii „Economie fundamentală şi aplicată” din cadrul 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “30 YEARS OF ECONOMIC REFORMS 

IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA:  ECONOMIC PROGRESS VIA INNOVATION AND 

COMPETITIVENESS”, September 24-25, 2021 

4. COBAN Marina; BALAN Aliona; IGNATIUC Diana – Moderatori ai Secţiunilor tematice în 

cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători, ASEM. Chişinău, ASEM,  8-9 aprilie 

2022 

 

Cadrele didactice ale facultății TISE 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 11, la care au fost 

prezentate peste 30  de comunicări de către studenții ASEM, alte universități din tară dar si cu 

participare de peste hotarele țării.  

 

  

https://ase.md/files/conferinte/econsec/program_17.12.21.pdf
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Tabelul 10.3.4. Manifestări științifice organizate de facultatea TISE 
Nr. Data  Statutul Denumirea  Numărul de 

participanți 

3.  18-19 

martie, 2022 

Teleconferință 

științifică 

internațională 

Teleconferința internațională a tinerilor 

cercetători “Crearea Societății 

Conștiinței”, (TELE-2020), Ediția a 11-

a. 

53 

La nivelul facultăţii Relații Economice Internaționale în anul universitar 2021-2022 au fost 

organizate manifestări ştiinţifice, cum ar fi:conferințe, seminare științifico-practice, mese rotunde, 

ateliere de formare: 

 

Tabelul 10.3.5. Manifestări științifice organizate în cadrul facultății REI  
Manifestarea 

științifică 

Tipul de 

manifesta

re  

Nivelul de 

organizare 

(național/inte

rnațional) 

Instituții 

partenere 

Link spre program 

si culegerea de 

articole 

Perioada 

desfășurării 

Table ronde: „La 

diplmatie dans le 

contexte d’une 

économie durable ” 

Masa 

rotundă 

Național   https://zoom.us/j/937

47425512?pwd=dGp

GUzc3T1QxTHcveU

JFSnpicVBWZz09 

22.11.2021 

Multilingvism și 

interculturalitate în 

contextul 

globalizării, ediția 

3, in memoriam 

Gheorghe 

Moldovanu, conf., 

univ., dr. habilitat 

Masa 

rotundă 

Național AUF, 

Centrul 

Cultural 

„Goethe-

Zentrum 

Chisinau” 

 27 mai 2022 

Masa rotundă 

„Migrația 

transfrontalieră și 

dezvoltarea 

economică în 

zonele de 

frontieră”, 

EUMIGRA, ASEM 

Masa 

rotunda 

Național  http://eumigra-

project.md/activitati/

evenimente/2021-

2022/rolul-migratiei-

transfrontaliere-in-

reducerea-

disparitatilor-socio-

economice 

17.12.2021  

Masa rotundă 

„Conturarea 

Businessului 

inovațional în 

condițiile 

provocărilor 

tehnologice și 

societale actuale 

Masa 

rotunda 

Național  https://ase.md/masa-

rotunda-conturarea-

businessului-

inovational-in-

conditiile-

provocarilor-

tehnologice-si-

societale-actuale/ 

26.11.2021 

Atelier Estudiantin 

”Comment Debuter 

une Carriere 

Passionnante dans 

Atelier 

studențesc 

Național  https://us06web.zoo

m.us/j/88070250735

?pwd=YWlMb0dtR3

d0Y3l1YysrUnhpVV

UzZz09 

31.03.2022 
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la Recherche 

Economique" 

Simpozionul 

Ştiinţific 

Studenţesc 

 Național  https://us06web.zoo

m.us/meeting/registe

r/tZEkduGqqjgjHdW

-

reHxtoFG9qYkrIQP

X090 

08.04.2022 

Masa rotundă 

„Vectorul european 

al migrației din 

Republica 

Moldova: impactul 

socio-economic și 

demografic”, 

ASEM 

Masa 

rotunda 

Național  http://eumigra-

project.md/activitati/

evenimente/2021-

2022/vectorul-

european-al-

migratiei-din-

republica-moldova-

impactul-socio- 

economic-si-

demografic 

10.05.2022 

 

 

10.4. Modalitatea de evaluare a rezultatelor cercetării. 

Rezultatele cercetării personalului științifico-didactic al ASEM se efectuează în conformitate cu 

Regulamentul 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 perfecționare, 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 

modalități: monitorizarea activității științifice, rapoarte la ședințele departamentului etc. Evaluarea 

sumativa anuala se efectuează la sfârșitul anului universitar. 
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11. RELAŢII INTERNAŢIONALE 

11.1. Forme de colaborare internaţională 

Serviciul Relaţii Internaţionale (denumire modificată în legătură cu aprobarea noii structuri 

organizatorice a ASEM conform Deciziei senatului ASEM nr. 4/2 din 25 octombrie 2017) îşi 

desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de activitate aprobat de Senatul 

Universităţii şi este responsabil de coordonarea relaţiilor de cooperare internaţionale ale ASEM.  

Activitatea serviciului Relații Internaționale pe parcursul anului a fost concentrată pe următoarelor 

forme de cooperare internaţională: (i) Colaborare inter-universitară; (ii) Programe de mobilitate; 

(iii) Studenţi străini. 

 

11.2. Acorduri inter universitare 

La momentul actual ASEM este partener în cadrul a 84 de acorduri de colaborare cu universităţi, 

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 Kazakhstan, 

Republica Kyryz, Uzbekistan, Republica Slovaca Armenia și Anglia. 

În anul de studii 2021-2022, Academia de Studii Economice din Moldova a încheiat acorduri de 

colaborare, după cum este prezentat în tabelul de mai jos: 

Tabelul 11.2.1. Acorduri  de  colaborare între ASEM și alte instituții de învățământ din 

străinătate încheiate în anul 2021-2022 
Nr. Țara Instituția de învățămînt 

parteneră 

Domeniile de cooperare Valabilitatea 

Acordului / 

memorandum

ulu de 

cooperare 

1.  Turcia Ușak University 

(MEVLANA) 

Mobilitate academică; cercetare 

științifică, academică; proiecte de 

cercetare națională și internațională, 

instruire   

29.07.2021- 

29.07.2026 

2.  Polonia Cracow University of 

Economics 

Mobilitate academică; cercetare 

științifică, academică; proiecte de 

cercetare națională și internațională, 

instruire   

22.09.2021- 

22.09.2026 

3.  Turcia Canakkale Onsekiz Mart 

University 

Mobilitate academică; cercetare 

științifică, academică; proiecte de 

cercetare națională și internațională, 

instruire   

22.10.2021- 

22.10.2026 

 
11.3. Proiecte cu finanțare externă (Anexa 21) 

În ASEM sunt gestionate 8 proiecte cu finanțare externă a căror valoare totală depășește 4,5 

milioane EURO. Marea majoritate a acestora sunt finanțate în cadrul Programului ERASMUS+ 

cu implicarea universităților din Republica Moldova și UE, și un proiect cu suportul USAID. 

Pentru 2 din aceste proiecte, 2022 este ultimul an de activitate. Informația sinteză este prezentată 

în anexa 21. 
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11.4. Programe de mobilitate (nr. de studenți și de cadre universitare implicate) 

a) studenţească: 

ASEM încurajează studenții să beneficieze de mobilitate academică la universitățile partenere în 

cadrul diferitor programe de mobilitate. Programul ERASMUS+ este cel mai atractiv în rândul 

studenților, deoarece oferă posibilitatea de a studia un semestru la una dintre universitățile 

partenere din Europa și oferă un suport financiar studenților beneficiari. În baza acestui program, 

studenţii ASEM au avut posibilitatea de a participa la concursul de burse pentru mobilitatea de 

credite cu următoarele universități: 

1. Friedrich Schiller University Jena, Germania; 

2. Catholic University of Murcia, Spania; 

3. Ludwigshafen University of Business and Society, Germania; 

4. Transilvania University of Brasov, România 

5. Pavol Jozef Safarik University in Kosice, Slovacia 

 

Tabelul 11.4.1. Studenții care au beneficiat de mobilitate de la ASEM  

în cadrul programului Erasmus+ 
Nr.  Nume, prenume Grupa Nivelul de studiu Perioada 

mobilității 

Friedrich Schiller University Jena, Germania 

1.  Victoria BÎRGĂU EMREI 191 Licență 01.10.2021 – 

15.03.2022  

2.  Daria OZARENSCAIA CIB 201 Licență 01.10.2021 – 

15.03.2022  

3.  Cristi LESNIC EMREI 203 Licență 01.10.2021 – 

15.03.2022  

4.  Mădălina BÎRCĂ EMREI 203 Licență 01.10.2021 – 

15.03.2022  

5.  Denis MARGARINT D 191 

 

Licență 01.02.2021-

30.06.2022 

 

Catholic University of Murcia, Spania 

6.  Nadejda IALANJI EMREI 192 Licență 01.10.2021 – 

15.03.2022  

7.  Vera MODVALA CIB 201 Licență 01.10.2021 – 

15.03.2022  

Ludwigshafen University of Business and Society, Germania 

8.  Simona TABUNCIC  MKL 192 Licență 01.10.2021 – 

15.03.2022  

9.  Damian EFROS FB 204 Licență 01.10.2021 – 

15.03.2022  

10.  Veronica SPINU MRU 201 Licență 01.10.2021 – 

15.03.2022  

11.  Marina PODGORNEAC EMREI 203 Licență 01.02.2021-

30.06.2022 

12.  Vladislava CONOP FCF 212 M Master 01.02.2021-

30.06.2022 

Transilvania University of Brasov, România 
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13.  Alina CALIN EMREI 201 Licență 01.02.2021-

30.06.2022 

Pavol Jozef Safarik University in Kosice, Slovacia 

14.  Eleonora DOȚENCO FB 194 Licență 01.02.2021-

30.06.2022 

Mobilitatea academică prevede nu doar plecarea studenţilor la universităţile partenere, dar şi 

sosirea acestora la ASEM în vederea studierii conform acordului semnat. Astfel că în anul 

academic 2021-2022 ASEM a fost universitate gazdă pentru studenţii după cum urmează: 

 

Tabelul 11.4.2. Lista studenţilor care au beneficiat de mobilităţi academice spre ASEM 
Nr. Nume, prenume Nivelul de studii Facultatea/ 

specialitatea 

Perioada 

mobilității 

Ţara de origine 

Frankfurt University of Applied Sciences, Germania 

1. Chiperi Nicoleta Licență Finanțe 01.09. 2021 – 

01.02.2022 

Republica 

Moldova 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, România 

2. Roșca Daiana Licență Business şi 

Administrarea 

Afacerilor 

01.09. 2021 – 

30.06.2022 

Republica 

Moldova 

3.  Grigoraș Radu – 

Gheorghe   

Licență Finanțe 01.09. 2021 – 

30.06.2022 

România 

Universitatea de Vest din Timișoara 

4.  Manastîrschi 

Elena 

Licență Economie 

Mondială și 

Relații 

Economice 

Internaționale 

01.09. 2021 – 

01.02.2022 

România 

Lucian Blaga University of Sibiu, România 

5.  Teodorescu Florin 

Ion 

Doctorat Serviciul 

Relații 

Internaționale 

10.03.2022 – 

10.06.2022 

România 

În anul de raportare, studenții și cadrele didactice din cadrul facultății Finanțe au beneficiat de 2 

lecții publice, ținute de specialiști de peste hotare. 

Tabelul 11.4.3. Informație privind lecțiile publice 
Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele, 

gradul şi titlul 

ştiinţific, 

ale savantului 

Ţara şi 

denumirea 

organizaţiei în 

care activează 

savantul 

Scopul vizitei. Descrierea 

succintă a activităţilor 

(realizarea proiectelor  comune,  

stagiu, participări la manifestări 

ştiinţifice etc.) 

Termenul 

vizitei 

1 Kent Saunders, 

Ph.D 

College of 

Business, 

Anderson 

University, SUA 

Lecţii în cadrul Programului 

Fulbright la disciplina 

„Management Financiar” în 

grupa AFB 201, temele 

„Time value of money” 

„Valuation of financial 

performance” 

„Dividend policy, capital 

structure and cost of capital” 

27 octombrie – 

01 noiembrie 

2021 
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2 Alexandru Seran Compania 

DATEIO, 

România 

Lecție publică „Dezvoltarea 

FinTeh in contextul inovatiilor” 21 aprilie 2022 

 

Facultatea Finanțe încurajează studenții să beneficieze de mobilitate academică la universitățile 

partenere în cadrul diferitor programe de mobilitate. În anul curent universitar, în baza Acordurilor 

de colaborare încheiate de ASEM și în baza Ordinului Rectorului ASEM nr. 90-ST din 25.03.2022, 

Ordinului Rectorului ASEM nr. 141 – ST din 13.01.2022, Ordinului Rectorului ASEM nr. 85 – 

ST din 23.03.2022, 9 studenți din cadrul Facultății Finanțe au participat la programe de mobilitate: 

 

Tabelul 11.4.4. Participarea studenților Facultății Finanțe la programe de mobilitate 

la universitățile din străinătate 
Nr. Nume, prenume Grupa  Perioada 

mobilității 

Universitatea-gazdă 

1 CALIN Alina FB 194 01.02.2022-

30.06.2022 

Universitatea Transilvania, 

Braşov, România 

2 BONDARI Tatiana  FB-201 21.02.2022 – 

03.07.2022 

Universitatea Alexandru 

Ioan Cuza din Iaşi, România 

3. BURDILA Maria FB-201 21.02.2022 – 

03.07.2022 

Universitatea Alexandru 

Ioan Cuza din Iaşi, România 

4. CEBANU Svetlana  FB-203 21.02.2022 – 

03.07.2022 

Universitatea Alexandru 

Ioan Cuza din Iaşi, România 

5. CHERDIVARĂ Cristian  FB-201 21.02.2022 – 

03.07.2022 

Universitatea Alexandru 

Ioan Cuza din Iaşi, România 

6. DICUSAR Vladislav  FB-203 21.02.2022 – 

03.07.2022 

Universitatea Alexandru 

Ioan Cuza din Iaşi, România 

7. DRUGUŞ Corina  FB-203 21.02.2022 – 

03.07.2022 

Universitatea Alexandru 

Ioan Cuza din Iaşi, România 

8. RACU Andreia  FB-201 21.02.2022 – 

03.07.2022 

Universitatea Alexandru 

Ioan Cuza din Iaşi, România 

9. EFROS Damian FB-204 01.10.2021 – 

15.03.2021 

Ludwigshafen University of 

Business and Society, 

Germania 

 

b) academica pentru cadre didactice și administrative 

Mobilitatea cadrelor didactice și a staff-ului administrativ este o oportunitate foarte bună pentru 

aprofundarea și dobândirea unor competențe noi într-un mediu intercultural, dar și acumularea de 

informații de specialitate. Contactul cu un nou mediu academic, cu profesorii și colegii din 

universitățile-gazdă oferă posibilitatea schimbului de experiențe și identificarea unor noi 

posibilități de colaborare. 

Unul din programele care prevede mobilitate pentru cadre didactice și administrative este 

Programul Erasmus+, KA1, care presupune atât predare, cât și formare. În anul academic 2021 – 

2022 mobilitățile au fost valorificate de către cadrele didactice și administrative conform 

informației prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Tabelul 11.4.5. Cadrele didactice și administrative participante în mobilitate 

academică 
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Nr.  Nume, prenume Tipul de mobilitate 

D. A. Tsenov Academy of Economics, Bulgaria 

1.  Roman LIVANDOVSCHI  

Conf.univ., dr. 

Predare  

Ovidius University of Constanța,  România 

2.  Lica ERHAN  

Conf.univ.,dr 

Predare  

Pavol Jozef Šafárik University, Košice, Slovacia 

3.  COBZARI Ludmila  

dr. hab., prof. univ. 

Formare 

4.  DODU-GUGEA Larisa 

dr., conf. univ. 

Formare 

5.  GAUGAȘ Tatiana  

dr., lector 

Formare 

6.  COBAN Marina  

dr., conf. univ. 

Formare 

Transilvania University of Brasov, România 

7.  Grigore BELOSTECINIC  

Prof.univ., dr.hab., academician  

Departamentul Marketing și Logistică 

Formare 

8.  Inga GURSCHI  

Șef Serviciul Relații Internaționale  

Formare 

Academia de Studii Economice din București, România 

9.  Grigore BELOSTECINIC Formare  

10.  Larisa DODU-GUGEA Formare  

11.  Zinovia TOACĂ Formare  

12.  Oxana BARBĂNEAGRĂ Formare  

13.  Alina CODREANU Formare  

14.  Eudochia JOMIR 

  

Formare  

Universitatea Politehnica din Timișoara, România 

15.  Ion PÂRȚACHI Predare  

University WSB, Polonia 

16.  Anastasia STRELNICOVA  Formare  

Tot în cadrul acestui program, ASEM a fost universitate gazdă conform informației prezentate în 

tabelul de mai jos: 

Nr. Nume, prenume Tip de 

mobilitate 

Perioada 

mobilității 

Ţara de origine 

1.  Badeanu Daniela Formare 15.06.2022 – 

20.06.2022 

România 

2.  Belașcu Lucian - 

Aron 

Formare 24.06.2022 – 

30.06.2022 

România 

3.  Claudiu 

Albulescu 

Formare 27. 12. 2021 – 

31.12. 2021 

România 

4.  Cosmin Tileaga Formare 28.06.2022 – 

04.07.2022 

România 

5.  Horobeț 

Alexandra 

Formare 24.06.2022 – 

30.06.2022 

România 
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6.  Larionescu Florin Formare 08.06.2022- 

14.06.2022 

România 

7.  Liliana Barbu Formare 01.05.2022 - 07.05. 

2022 

România 

8.  Salvador 

Hernandez 

Martinez 

Formare 20.06.2022 – 

25.06.2022 

Spania 

9. 1

. 

Elena NICHITA  Formare 23.06.2021 – 

29.06.2021 

România 

10. 2
. 

Daniel BOTEZ Formare 23.06.2021 – 

29.06.2021 

România 

11. 3
. 

Claudiu – Tiberiu 

ALBULESCU  

Predare 27.12.2021 – 

31.12.2021 

România 

Cu privire la organizarea altor mobilităților academice și recunoașterea perioadelor de studii, în 

cadrul ASEM s-a desfășura stagiului de perfecționare a cadrelor didactice conform informației 

prezentate în tabelul de mai jos: 

 
Nr. Nume, prenume Departamentul Perioada 

mobilității 

Ţara de origine 

1. Tatiana Zatoka Contabilitate și 

Audit 

26.04.2022 – 

15.06.2022 

Ucraina 

 

În cadrul facultăților activitățile realizate în baza acordurilor de colaborare s-au axat prioritar pe 

următoarele activități: 

 participarea cadrelor didactice la proiecte naționale și internaționale; 

 participarea profesorilor străini la manifestările ştiinţifice organizate de ASEM  

 
Nr. Nume, prenume Universitatea 

International Scientific Conference "30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: 

economic progress via innovation and competitiveness",  

Session VIII Financial dimensions of knowledge economy 

September 24th-25th, 2021, Chişinău, ASEM 

1 OANCEA-NEGESCU 

Mihaela Diana 

ASE, Bucureşti, România 

2 BUZOIANU Ovidiu 

Cristian Andrei 

ASE, Bucureşti, România 

3 SARBU Maria Alexandra ASE, Bucureşti, România 

4 YANEVA Mariya Dimitar Tsenov Academy of Economics, Bulgaria 

 

 participarea cadrelor didactice şi cercetătorilor din cadrul facultății la conferinţe 

internaţionale organizate în străinătate: 

 

Nr. Nume, prenume Denumirea Conferinţei Perioada  Ţara 

1 BOTNARI Nadejda Dezvoltarea economico-socială 

durabilă a euroregiunilor şi a 

zonelor transfrontaliere, 

29 octombrie 

2021 

Institutul de 

Cercetări Economice 

şi Sociale „Gh. 

Zane”, Academia 



RAPORT de ACTIVITATE al ACADEMIEI de STUDII ECONOMICE din MOLDOVA, 2021 - 

2022 

 

160 

 

 

 

 

 

Conferinţa ştiinţifică 

internaţională 

Română, Iași, 

România 

2 CIOBU Stela Dezvoltarea economico-socială 

durabilă a euroregiunilor şi a 

zonelor transfrontaliere, 

Conferinţa ştiinţifică 

internaţională 

29 octombrie 

2021 

Institutul de 

Cercetări Economice 

şi Sociale „Gh. 

Zane”, Academia 

Română, Iași, 

România 

3 MISTREAN Larisa International Applied Social 

Sciences Congress: Congress 

abstract book 

07-09 

octombrie 

2021 

Kuşadası, Turcia 

 MISTREAN Larisa Competitiveness and Stability in 

the Knowledge-Based 

Economy: 13th International 

Conference 

29-30 

octombrie 

2021  

Craiova, România 

 MISTREAN Larisa Шестая международная 

научная конференция: 

Междисциплинарность в 

современном социально-

гуманитарном знании-2021 

(Междисциплинарность-

2021). Социальные 

технологии, коллективные 

ценности и экономические 

институты в цифровом мире.  

22-24 iunie 

2021 

Ростов-на-Дону, 

Южный 

федеральный 

университет, Rusia 

 PETROIA Andrei Conferinţa internaţională  a 

XVI-a ediţie, ICES "Gh. Zane", 

Dezvoltarea Economico-Socială 

Durabilă a Euroregiunilor şi a 

Zonelor Transfrontaliere 

29 octombrie 

2021 

Institutul de 

Cercetări Economice 

şi Sociale „Gh. 

Zane”, Academia 

Română, Iași, 

România 

 

 vizite de studii a cadrelor didactice în străinătate: 
Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele, 

gradul şi titlul 

ştiinţific 

Ţara, denumirea 

organizaţiei 

vizitate 
Scopul vizitei 

Termenul 

deplasării 

1 Casian Angela, 

conf.univ., dr. 

University of 

Montpellier, 

France 

Vizită de studiu în cadrul 

proiectului 

ERASMUS+QFORTE 

18 – 22 octombrie 

2021 

2 Mistrean Larisa 

conf.univ., dr. 

Universitatea 

Alexandru Ioan 

Cuza din Iași, 

România 

Vizită de studiu iunie 2021 

3 Mistrean Larisa 

conf.univ., dr. 

Çanakkale 

Onsekiz Mart 

University, Turcia 

Vizită de studiu noiembrie 2021 
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11.5. Studenţi străini (nr. total, nr. buget/contract, ţară de origine) 

Numărul total al studenților străini care au făcut studiile în ASEM în perioada de raportare este de 

29 persoane. Ţările de origine sunt: Ucraina, Federația Rusă,  Azerbaidjan, România, Belgia, 

Italia, India. 

Tabelul 11.5.1. Studenţi străini anul academic 2021-2022 

 
 

Ţara de origine 

Numărul de studenţi 

Licenţă 

buget/contract 

Masterat 

buget/contract 

Cursuri 

preuniversitare 

buget/contract 

TOTAL 

 

Ucraina 3/0 1/0 0/0 4 

Federația Rusă 6/1 1/0 0/0 8 

Azerbaijan 6/0 2/0 0/0 8 

România 1/0 0/3 0/0 4 

Belgia 0/2 0/0 0/0 2 

Italia 0/1 0/0 0/0 1 

India 0/2 0/0 0/0 2 

TOTAL b/c 16/6 4/3 0/0 29 

TOTAL 22 7 0 29 

 

11.6. Lista extensiunilor/filialelor instituțiilor de învățământ superior din străinătate, care 

activează în cadrul instituției (ciclu de studii, programe de studii/specialități, număr de 

studenți încadrați). 

În cadrul ASEM nu activează extensiuni/filiale ale instituțiilor de învățământ superior din 

străinătate. 

 

12.  ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

12.1. Planificarea şi utilizarea mijloacelor publice şi speciale 

Activitatea economico-financiară în anul 2021-2022 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 mijloacelor 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 servicii 

comunale, materiale didactice, reparații curente și alte 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 servicii comunale. 

 Pregătirea cadrelor ştiinţifice (ciclul III doctorat). Mijloacele alocate au fost direcţionate 

pentru cheltuieli de personal și burse. 
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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 instituției au fost planificate, încasate şi utilizate din următoarele surse: 

1. Pregătirea specialiştilor pe bază de contract cu achitarea taxei de studii în Colegiul National 

de Comerț. 

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, 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. 

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. 

Constituirea, planificarea și utilizarea alocațiilor bugetare cât şi a veniturilor proprii a fost efectuată 

legal şi regulamentar, conform actelor normative în vigoare. 

 

12.2. Investiţii 

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 

12.3. Taxe de studii (metodologie de calculare). 

Conform prevederilor legale, taxa de studii se calculează în baza cheltuielilor reale aferente 

desfășurării procesului de studii, cu excepția cheltuielilor pentru plata burselor și cheltuielilor de 

întreținere a căminelor. Cuantumul plăților pentru studii include cheltuieli calculate conform 

cheltuielilor reale medii suportate de ASEM. 
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Plata taxei de studii în ASEM se efectuează pentru fiecare semestru: semestrul I (50% din taxă) - 

până la 1 septembrie curent; semestrul II (50% din taxă) - pe parcursul lunii ianuarie a anului 

respectiv de studii sau, după caz, poate fi achitată integral sau în mai multe rate. 

Pentru anul universitar 2021-2022, taxele de studii în ASEM a rămas la nivelul admiterii 2016, 

stabilite prin Decizia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ASEM, în 

următoarele mărimi: 

Tabelul 12.3.1. Taxele de studii, 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 

Internaţionale 

Economie mondială şi Relaţii economice 

internaţionale 
8600 4900 

Tehnologii  

Informaționale şi 

Statistică Economică 

Tehnologia informaţiei 6600 4200 

Securitatea informaţională 6600 - 

Cibernetică şi Informatică economică 6600 4200 

Informatică aplicată 6600 4200 

Econometrie și Statistică economică 6500 - 

Tabelul 12.3.2. Taxele de studii, Ciclul II, învățământ superior de Master 

Programul de studii 

Taxa pentru un an de studii, lei 

Învățământ cu 

frecvenţă la zi 

Învățământ cu 

frecvenţă redusă 

Toate programele universitare de Master 9200 6900 

Tabelul 12.3.3. Taxele de studii, Ciclul III, învățământ superior de Doctorat: 

Programul de studii Taxa pentru un an de studii, lei 

Toate programele 12800 
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Tabelul 12.3.4. Taxele de studii, Colegiul Național de Comerț al ASEM, învățământ 

profesional tehnic postsecundar nonterțial 

Programul de studii Taxa pentru un an de studii, lei 

Toate programele de formare profesională 7500 

 

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 identificare). 

În conformitate cu decizia Ordinul rectorului ASEM nr. 100-A din 04 octombrie 2021, începând 

cu 05 octombrie până la 09 martie 2021 (ordinul nr. 26-A din 04.03.2022) procesul didactic a fost 

organizat integral în format online. 

În vederea realizării indicațiilor sus - menționate, dar și urmare a perioadei îndelungate de 

funcționare în regim on-line în ASEM au fost elaborate un șir de documente reglementatorii, 

printre care: PROCEDURA privind susținerea online a examenelor curente în ASEM; 

METODOLOGIA de susținere ONLINE a tezei de licență/master în ASEM în condițiile Stării de 

urgență impuse de pandemia de COVID-19, 2021. (Reglementări ASEM - ASEM) 

 

13.2. Modalitatea și gradul de realizare a activităților prevăzute prin Planul de învățământ și 

curricula unităților de curs/modulelor. 

În vederea realizării activităților prevăzute în Planul de învățământ și curricula unităților de curs 

toți profesorii ASEM au plasat informația ce ține de curs, indicațiile privind realizarea activității 

individuale/a studiilor de caz/ referatelor pe platforma universitară eLearning MOODLE (VLE :: 

Virtual Learning Environment (ase.md)). De asemenea, evaluările curente și finale au fost realizate 

pe aceiași platformă, bazându-se pe principiile obiectivității și integrității, cu respectarea strictă a  

prevederilor Calendarului universitar. Astfel, 100% din activitățile prevăzute au fost realizate 

  

13.3. Mecanisme de asigurare a calității studiilor și evaluărilor în regim online (la nivel 

tehnic; la nivel didactic – monitorizarea prezenței la ore; asigurarea cu materiale 

didactice; proceduri de evaluare finală online, conforme finalităților; formarea cadrelor 

etc.). 

În vederea asigurării calității studiilor și evaluărilor în regim on-line în ASEM a fost elaborată 

„Instrucțiunea: crearea rapoartelor privind organizarea și petrecerea orelor online, utilizând 

platforma moodle” (instructiune Creare raport.pdf (ase.md)). Astfel, toți pașii care trebuie 

întreprinși în vederea monitorizării prezenței, evaluării curente și finale sunt prevăzute. 

 

13.4. Modalitatea de evaluare finală a studiilor, inclusiv de anunțare a rezultatelor și de 

eliberare a diplomelor, în condiții de risc epidemiologic. 

Sesiunea 2022 de susținere a tezelor de licență și de master, precum și evaluările finale au fost 

organizate cu prezență fizică, conform procedurilor standarde prevăzute în: Regulament privind 

evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor; Regulament privind organizarea examenului de 

finalizare a studiilor superioare de licenţă în ASEM; Regulament privind prevenirea plagiatului în 

rândul studenţilor/masteranzilor; Regulament cu privire la elaborarea în echipă a tezei de 

licență/master; GHID privind elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă; GHID privind elaborarea şi 

susţinerea tezei de master. 

https://ase.md/reglementari-asem/
http://vle.ase.md/info/
http://vle.ase.md/info/
https://moodle.ase.md/pluginfile.php/57679/mod_resource/content/3/instructiune%20Creare%20raport.pdf
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În vederea minimizării riscurilor epidemiologice spațiile au fost dezinfectate conform cerințelor, 

iar soluțiile de dezinfectare a mâinilor au fost puse la dispoziția studenților și profesorilor în fiecare 

auditoriu. 

 

13.5. Participarea personalului universitar în procesul de studii online, reflectată în 

procente. 

100% cadre științifico – didactice s-au conformat la cerințele organizării procesului de studii în 

regim on-line. 

  

13.6. Participarea studenților în activități online, reflectată în procente. 

Studenții s-au adaptat foarte repede la activitățile didactice în regim on-line, în special cei de la 

ciclul II, masterat, care îmbină studiile cu munca. Putem cu certitudine afirma că prezența la ore 

era cu mult mai mare în cazul acestora. În același timp, oportunitățile pe care le oferă formatul on-

line al activităților de accesare rapida a diverselor platforme și baze de date a făcut ca rapiditatea 

și calitatea interacțiunii student – profesor – informație să crească. Adițional menționăm atragerea 

în procesul de predare a reprezentaților mediului de afaceri care au manifestat o deschidere mai 

mare grație accesului facilitat de modalitatea on-line de organizare a comunicării. 

13.7. Numărul de studenți socialmente vulnerabili, susținuți la nivel tehnic pentru 

organizarea activităților de studii online (închirierea computerelor, acordarea gratuită a 

internetului, alte facilități). 

Pentru toți studenții cazați în căminele ASEM sunt create condiții adecvate instruirii în format 

on-line (computere și acces gratuit la Internet). Oferta ASEM de a accesa lecțiile în format on-

line în laboratoarele ASEM dotate cu computere și Internet nu au fost solicitate de studenți. 

 

13.8. Numărul de cadre universitare susținute la nivel tehnic pentru organizarea activităților 

de studii online (închirierea computerelor, acordarea gratuită a internetului, asistență 

tehnică pentru plasarea conținuturilor digitale pe platforme, alte facilități). 

Ca și în cazul studenților, profesorilor ASEM li s-a transmis oferta de realiza orele on -line din 

laboratoarele ASEM. Nici un cadru științifico – didactic nu a solicitat acest serviciu. 

 

14. CONCLUZII (formulate la nivel de instituție) 

14.1. Dificultăți în activitatea instituției de învățământ superior. 

Considerăm că activitatea ASEM în anul universitar 2021 - 2022, poate fi evaluată ca 

satisfăcătoare. În același timp există un șir de impedimente în realizarea cu succes a obiectivelor 

de dezvoltare a universității, printre cele mai importante menţionăm: 

 Mișcarea studenților pe parcursul anului creează unele dificultăți în organizarea procesului 

de studiu. După finalizarea procesului de înmatriculare, un număr considerabil 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, și respectiv este revizuită normarea și 

modul de angajare a unor cadre didactice. 

 Un aspect destul de sensibil pentru universitate îl reprezintă studenții înmatriculați în baza 

atestatelor, absolvenți ai școlilor medii din stânga Nistrului, care sunt obligați să susțină 
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BAC – ul la finalizarea primului an de studii. Nu există prevedere expresă cu referire la 

situația în care aceștea nu reușesc la BAC, dar ca și oricare cetățean al Republicii Moldova 

în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la examenul naţional de 

bacalaureat: „ în caz de nepromovare, examenul de bacalaureat poate fi susţinut gratuit de 

cel mult două ori în decursul următorilor 3 ani”. Plus la cele menționate, în cazul 

exmatriculării acesta este obligat să susțină BAC-ul repetat doar în cadrul aceleiași 

instituții. 

 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. 

 În cadrul tuturor IÎS există situații ce țin de conformarea la Standardele de evaluare internă 

în vederea acreditării la indicatorul ponderii cadrelor științifice și științifico – didactice care 

în anumite domenii este practic imposibil de asigurat, cum ar fi: IT, limbi moderne și 

educație fizică.  
 Considerăm, că sunt probleme la înaintarea proiectelor de cercetare a tinerilor cercetători, dat fiind 

numărul redus al cercetătorilor cu vârsta de până la 40 ani cu titlul de doctor.  

 Cerințele față de publicarea, dar și costurile, în revistele cotate ISI sunt în permanentă creștere, 

fapt care descurajează cercetătorii științifici, astfel numărul de publicaţii ale colaboratorilor ASEM 

în reviste din bazele de date Web of Science şi Scopus este foarte modest. 

 Se evidențiază o tendință de reducere a numărului de conducători de doctorat abilitați cu dreptul 

de conducere, dat fiind creșterea gradului de dificultate și birocratizare a procesului. 

 Nu toate departamentele posedă potenţial ştiinţific suficient pentru a promova cu succes proiecte 

ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional. 

 Profilurile colaboratorilor ASEM pe GoogleShcool ar necesita actualizare continuă, dar și pe alte 

platforme cum ar fi Publon, Scopus, Researchgate, Zenodo, Academic.edu. etc. 

 Sunt implicați puțin în activităţi de CDI studenţii ciclului I şi II, potenţiali viitori doctoranzi și 

cercetători. 

 Doctoranzii ASEM nu sunt antrenați în proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare, dat fiind faptul 

că marea majoritate a acestora sunt angajați în economia reală, studiile de doctorat fiind cu 

frecvență redusă. 

 Dotarea/reutilarea insuficientă a unor laboratoare de cercetare cu echipament tehnico-ştiinţific 

modern și soft-uri licențiate. 

 Acreditarea și evaluarea continuă a infrastructurii de CDI deținută de ASEM 

 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, precum și 

publicarea în reviste de circulație internațională. 

 Subfinanțarea instituției creează mai multe probleme: (i) de atragere și menținere în sistem 
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a tinerilor cu potențial didactic și de cercetare, (ii) 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, (iii)   

 Metodologia actuală de finanțare complementară este nefavorabilă IÎS cu programe de studii 

de licență cu durata de 180 ECTS. 

 Digitalizarea proceselor interne de evidență a circuitului documentar și a evidenței 

contingetului este sporadică și realizată de fiecare IÎS în parte prin atragere de fonduri, 

acesta fiind un obiectiv strategic de interes national, care ar facilita raportarea către organele 

ierarhic superioare în format unificat și nu element de compettivitate internă ci 

internațională. 

14.2. Propuneri de soluționare (cu indicarea nivelurilor de executare/decizie). 

Dificultățile menționate mai sus pot fi soluționate pe o perioadă scurtă sau lungă, în funcție de 

natura acestora. La nivel de instituție, în fiecare an se discută la diverse niveluri decizionale 

problemele ce apar, se caută și, de obicei, se găsesc soluții, printre care: 

 Sporirea activității de atragere a investițiilor în vederea dezvoltății universității, a 

potențialului său informational și uman. 

 Evaluarea internă  și înaintarea dosarelor către ANACEC în vederea reacreditării 

programelor de studiu pentr care expiră termenul de acreditare. 

 Extinderea numărului de programe de studiu cu forma de învățământ – dual. 

 Instruirea cadrelor științifico – didactice și personalul nedidactic pentru a extinde /aprofunda 

cunoștințele în vederea continuării implementării rețelei Intranet. 

 Continuarea organizării activităților de formare continua a cadrelor științifico – didactice în 

vederea perfecționării metodelor active de predare. 

 Organizarea cursurilor gratuite de studiere a limbii engleze pentru profesori cu organizarea 

certificării. 

 Participarea mai activă în procesul de elaborare și avizare a actelor normative în domeniul de 

cercetare şi inovare în Republica Moldova prin colaborare cu MEC, AŞM, ANCD, ANACEC 

şi instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării. 

 

 Pregătirea şi antrenarea personalului științifico-didactic ASEM în procesul de elaborare şi 

depunere a propunerilor de proiecte de cercetare la concursurile de proiecte 

naționale/regionale/internaționale. 

 

 Stimularea creării colectivelor inter-departamentale, şi multidisciplinare, inclusiv prin 

atragerea cercetătorilor din alte universităţi, străinătate şi a celor plecaţi din R. Moldova 

(diaspora științifică). 

 

 Crearea şi actualizarea continuă a profilurilor personale în Google Scholar ale personalului 

ştiinţifico-didactice şi doctoranzilor ASEM. 

 

 Crearea/actualizarea continuă a profilurilor subdiviziunilor de cercetare ale ASEM pe site-ul 

ASEM și alte platforme internaționale. 
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 Amplificarea şi coordonarea eforturilor de participare la concursurile internaționale 

(HORIZON Europe, Transfrontaliere, Bilaterale, COST etc.). 

 

 Consolidarea capacităților de cercetare și inovare prin perfecționarea infrastructurii de 

cercetare. 

 

 Perfecționarea mecanismelor de suport financiar pentru participare la conferinţe ştiinţifice 

internaţonale indexate pe platformele Web of Science și/sau Scopus. 

 

 Asigurarea suportului necesar pentru promovarea în continuare a revistelor ştiinţifice ale 

ASEM. 

 

 Acordarea asistenței tehnice în vederea scrierii, redactării şi depunerii articolelor în reviste 

internaţionale indexate în baze de date prestigioase. 

 

 Dezvoltarea sistemului informaţional CRIS VIVO de raportare şi evaluare a activităţilor de 

cercetare şi inovare la ASEM. 

 

 Implicarea activă a studenților și masteranzilor în activitățile de cercetare-inovare pentru ai 

motiva să urmeze cariera de cercetare. 

 

 Diseminarea continuă a rezultatelor cercetării-inovării prin diverse metode (participarea la 

conferinţe ştiinţifice, seminare, la saloane de invenţii, rețele de socializare, emisiuni 

radio/TV). 

 

 Inițierea procedurii de evaluare internă a centrelor/laboratoarelor de cercetare ale ASEM. 

 

 Atragerea mediului de afaceri în procesul de evaluare – actualizare a programelor de studii, a 

organizării stagiilor de practică cu remunerare, dar și diseminarea bunelor practici și a 

experienței. 

 

REZUMAT PRIVIND REZULTATELE CONCRETE ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 

UNIVERSITAR CURENT 

1. Cadrul juridic și organizatoric al Academiei de Studii Economice din Moldova este conform 

actelor normative în vigoare și permite realizarea obiectivelor stabilite. 

2. Structura Academiei de Studii Economice din Moldova este deplin funcțională și corespunde 

rigorilor Sistemului de Management al Calității, asigurând derularea adecvată a proceselor ce 

țin: de activitatea instructiv – metodică, științifică, de coordonare a activităților 

extracurriculare ale organelor de autoguvernare, de asigurare și suport informațional a 

studenților, de motivare pentru perfecționarea activității angajaților ASEM.  

3. Sistemul de Management Intern de Asigurare a Calităţii funcționează conform regulamentelor 

interne și a Manualului Calității, incluzând structuri responsabile la fiecare nivel 

decizional cu respectarea procedurilor  și mecanismelor implementate la nivel instituțional. 
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4. Oferta educațională ASEM cuprinde toate ciclurile de învățare începând cu ISCED 5 – în 

cadrul CNC, până la ISCED 8 / ciclul I, II și III/  în cadru ASEM, cuprinzând programe de 

studiu din 7 Domenii generale de studiu: 031 Științe sociale și comportamentale; 040 Științe 

administrative; 041 Ştiinţe economice; 042 Drept; 061 Tehnologii ale informaţiei şi 

comunicaţiilor; 072 Tehnologii de fabricare şi prelucrare; 101 Servicii publice, la învășământ 

cu frecvență și frecvență redusă. Oferta de studii ASEM mai include programe de formare 

continuă prestate de Școala de Formare Continuă ASEM. 

5. Specificul anului 2021 – 2022 îl prezintă programele de studii comune cu diplomă dublă 

realizate în baza Acordurilor Interinstituționale de program comun de studii superioare de 

licență cu diplomă dublă între Academia de Studii Economice din Moldova și: Universitatea 

“Ștefan cel Mare” din Suceava, Nr. 358 din 17.05.2018, Academia de Studii Economice din 

București, Nr. 491 din 01.07.2019, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Nr. 4873 

din 30.03.2021. În acest an au finalizat studiile și au obținut diplomă dublă absolvenții 

programelor de studii: Contabilitate și EMREI. 

6. În anul universitar 2021 – 2022 numărul total al studenților în ASEM la toate nivelurile ISCED 

și formele de învățământ a constituit – 7209 studenți, dintre care ponderea majoră o dețin 

studenții de la ciclul I, Licență – 59,8%, cu 24,1% studenții CNC, 14,4% studenții – masteranzi 

și 1,7% studenții – doctoranzi. 

7. În ASEM în anul universitar 2021-2022 și-au făcut studiile 21 studenți din categoria 

studenților fără ocrotire părintească și cu dizabilități a căror evidență și suport este realizată 

în corespundere cu actele normative în vigoare. 

8. Toți studenții sunt antrenați în activitățile organizațiilor de autoguvernare studențească. De 

asemenea este oferit accesul la resursele informaționale și de cazare pentru toți solicitanții. 

9. În anul universitar 2021 – 2022 reușita medie generală pe ASEM a constituit 75,3%, cea mai 

înaltă înregistrându-se la ciclul II, masterat – 81,6% și ciclul III, doctorat – 80,2%. 

10. Pe componenta GHIDARE ȘI CONSILIERE ÎN CARIERĂ, pe parcursul anului universitar 

2021-2022, prioritare în activitatea SMPC, au fost: Consilierea pentru conturarea traseului 

profesional; Consilierea pentru găsirea unui loc de muncă; Consilierea pentru găsirea unui loc 

de practică; Consilierea și suport în activitatea antreprenorială; Activitățile de ghidare în 

carieră a liceenilor și a studenților. Serviciul Marketing, Carieră și Parteneriate al ASEM 

colaborează cu diverși actori cum ar fi: Consiliile studențești ale facultăților, Senatul 

Studențesc ASEM, Comitetul Sindicatul al Studenților și Masteranzilor ASEM, decanatele 

facultăților,  agenții economici. 

11. Cadrele didactice și științifico – didactice asigură necesarul pentru realizarea activității 

instructiv-metodice. În anul de studii 2021-2022 în ASEM au fost angajate 246 cadre 

didactice, științifico- didactice și științifice titulare și prin cumul, acoperind 206,53 posturi. 

Din aceștia 209 sunt titulari (85%). Din cadrele didactice titulare 69,4% deţin titluri ştiinţifice 

de doctor în ştiinţe sau doctor habilitat. 

12. Personalul didactic-auxiliar și alte categorii de personal în anul universitar 2021 – 2022 a 

constituit 318 persoane sau 60,0% din totalul angajaților din ASEM. Din aceștia 230 sunt de 
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sex feminin, ceea ce constituie 72,3% din categoria respectivă de personal, iar 27,7% sunt de 

sex masculin. 

13. În cadrul parteneriatului social la nivel de ASEM au fost organizate negocieri colective privind 

elaborarea proiectelor de contracte colective de muncă și de convenții colective și încheierea 

acestora pe baze bipartite, prin intermediul reprezentanților părților parteneriatului social. 

Astfel, la 31 iunie 2021 a fost semnat Contractul Colectiv de Muncă între administrația ASEM 

și Sindicatul ASEM pentru anii 2021-2025. 

14. În vederea promovării valorilor etico-morale și spirituale ale studenților, sporirii nivelului de 

cunoștințe generale, precum și  implementării programelor și strategiilor naționale în diverse 

domenii, în anul universitar 2021-2022 au fost organizate numeroase activități, inclusiv 

discuții tematice, dezbateri, mese rotunde, instruiri, lansări de carte etc. 

15. Cercetarea științifică este unul din cele mai importante criterii de evaluare a performanței 

academice în ASEM. Ea este o componentă fundamentală a activității personalului academiei, 

având  o pondere importantă (de la cca 52% pentru postul de profesor pana la 38% pentru 

postul de asistent universitar) în cadrul activităților științifico-didactice şi un rol determinant 

în aprecierea performanței profesionale și a prestigiului personalului academic.  În anul 

academic 2021-2022 activitățile de cercetare-inovare-dezvoltare au fost desfășurate în cadrul 

proiectelor științifice, a celor de inițiativă, dar și pe contul propriu al personalului academic, 

fiind diseminate atât prin publicarea rezultatelor în lucrări științifice, cât și prin organizarea și 

participare la diverse manifestații științifice. 

16. Pe parcursul anului universitar 2021-2022 activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare au 

fost realizate atât în cadrul sarcinii științifico-didactice, cât și în proiecte de cercetare 

menționate. Rezultatele activității de cercetare a cadrelor științifico-didactice și cele științifice 

au fost reflectate în 415 publicații. Astfel, în anul academic 2021-2022 rezultatele cercetărilor 

la nivel național și internațional au fost diseminate în 18 cărți sau capitole în cărți de 

specialitate, din care în edituri recunoscute în străinătate – 12, 117 articole  în reviste 

științifice, din care 6 de lucrări științifice indexate în baza de date WOS și SCOPUS, 57- în 

reviste din străinătate recunoscute, 192 articole publicate în culegeri științifice, 31 teze, 2 

manuale, 10 note de curs. 

17. În anul academic 2021-2022 Biblioteca Științifică ASEM împreună cu Serviciul Știință și 

Departamentul Tehnologii Informaționale au depus eforturi majore în vederea creșterii 

vizibilității ASEM în Google Scholar, în promovarea și oferirea suportului tehnic 

cercetătorilor ASEM în crearea și gestionarea profilurilor personale. Drept rezultat, în anul 

academic 2021-2022 numărul de citări ale publicațiilor indexate în Goole Scholar a crescut 

considerabil, ce a contribuit la poziționarea instituției în linga celor 4 cele mai prestigioase 

instituții de învățământ superior din Republica Moldova, conform clasamentului internațional 

WEBOMETRICS . 

18. În activitatea științifică personalului academic este susținut de Biblioteca Științifică ASEM 

Acoperirea necesităților informaționale ale utilizatorilor, legate de activitatea de cercetare 

științifică, se bazează pe achiziția continuă a publicațiilor științifice. Un număr mare de 

publicații științifice sunt procurate de la edituri specializate, recepționate prin intermediul 
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schimbului de publicații cu 18 biblioteci universitare din România, Germania, Bulgaria, 

Norvegia, donații consistente din partea partenerilor etc. O achiziție importantă, efectuată prin 

schimb, o constituie Buletinele și Analele științifice, tezele de doctor și autoreferatele. În anul 

2021 au fost achiziționate 1719 exemplare / 422 titluri de publicații științifice. Revistele 

științifice abonate sunt o altă sursă în ajutorul cercetării științifice. În anul 2021 Biblioteca 

științifică ASEM a fost abonată la 26 de reviste științifice. 

19. În perioada anului academic 2021-2022 au fost organizate o serie de manifestații științifice, 

inclusiv: Manifestări științifice internaționale – 8; Manifestări științifice naționale, seminare 

științifice etc – 36. Manifestațiile științifice internaționale  au fost aprobate de către ANACEC 

și incluse în Registrul National al manifestărilor științifice pentru anul 2021 și 2022. 

20. La moment, în cadrul instituției sunt active 3 reviste științifice, 2 acreditate de ANACEC, 1 

în proces de acreditare. 

21. Rezultatele cercetării personalului științifico-didactic al ASEM se efectuează în conformitate 

cu Regulamentul 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. 

22. La momentul actual ASEM este partener în cadrul a 84 de acorduri de colaborare cu 

universităţi, 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 Kazakhstan, Republica Kyryz, Uzbekistan, Republica Slovaca Armenia și Anglia. 

23. În ASEM sunt gestionate 8 proiecte cu finanțare externă a căror valoare totală depășește 4,5 

milioane EURO. Marea majoritate a acestora sunt finanțate în cadrul Programului 

ERASMUS+ cu implicarea universităților din Republica Moldova și UE, și un proiect cu 

suportul USAID. Pentru 2 din aceste proiecte, 2022 este ultimul an de activitate. 

24. ASEM încurajează studenții să beneficieze de mobilitate academică la universitățile partenere 

în cadrul diferitor programe de mobilitate. Programul ERASMUS+ este cel mai atractiv în 

rândul studenților, deoarece oferă posibilitatea de a studia un semestru la una dintre 

universitățile partenere din Europa și oferă un suport financiar studenților beneficiari. În baza 

acestui program, studenţii ASEM au avut posibilitatea de a participa la concursul de burse 

pentru mobilitatea de credite cu următoarele universități: Friedrich Schiller University Jena, 

Germania; Catholic University of Murcia, Spania; Ludwigshafen University of Business and 

Society, Germania; Transilvania University of Brasov, România; Pavol Jozef Safarik 

University in Kosice, Slovacia. 
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25. În anul academic 2021 – 2022 au fost valorificate 16 mobilități de către cadrele didactice și 

administrative în cadrul proiectului ERASMUS+ KA 1. 

26. Activitatea economico-financiară în anul 2021-2022 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. 

27. Pentru anul universitar 2021-2022, taxele de studii în ASEM a rămas la nivelul admiterii 2016, 

stabilite prin Decizia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ASEM. 

28. În vederea organizării procesului de studii în regim on-line, în ASEM au fost elaborate un șir 

de documente reglementatorii, a fost acordat suport atât studenților cât și cadrelor didactice. 

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 cu 

prezență fizică. 
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Anexa A.1. Lista publicațiilor cadrelor științifico – didactice ale facultății FINANȚE 

- capitole în monografii 

 BUŞMACHIU E., COVAŞ L., Corporate Social Responsibility in the Republic of Moldova// În: 

Current Global Practices of Corporate Social Responsibility,  in the Era of Sustainable Development 

Goals, 2021 Ed. Springer, 2021,  ISBN: 978-3-030-68385-6 

 MISTREAN, Larisa, COCIUG, Victoria. Macroprudential Policy Contribution to the Post-COVID-19 

Pandemic Economic Recovery. Managing Risk and Decision Making in Times of Economic Distress, 

Part B, Volume 108B, 2022. ISBN: 978-1-80262-972-9, eISBN: 978-1-80262-971-2,ISSN: 1569-

3759. Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 1-16. https://doi.org/10.1108/S1569-

37592022000108B030 

 MISTREAN, Larisa, STAVER, Liliana, BUȘMACHIU, Eugenia. The Credit Market for Small and 

Medium Enterprises in the Republic of Moldova. Managing Risk and Decision Making in Times of 

Economic Distress, Part B, Volume 108B, 2022. ISBN: 978-1-80262-972-9, eISBN: 978-1-80262-

971-2,ISSN: 1569-3759. Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 109-130. 

https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000108B036 

 MISTREAN, Larisa, STAVER, Liliana, JUCOV, Artiom. Consumer Behavior in the New Economic 

Reality. Approaches to Personalized Medicine: From Paradigms to Challenges. Insurance and Risk 

Management for Disruptions in Social, Economic and Environmental Systems: Decision and Control 

Allocations within New Domains of Risk. 2022. ISBN: 978-1-80117-140-3, eISBN: 978-1-80117-

139-7. Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 67-80. https://doi.org/10.1108/978-1-80117-139-

720211004 

 manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale) 

 BERGHE, N., BULGAC, C. Fiscalitate și Administrare Fiscală. Suport de curs. Chișinău: ASEM, 

2021, p.174,  ISBN:978-9975-155-35-9. 

 BERGHE, N., BULGAC, C. Fiscalitate. Aplicații practice. Chișinău, ASEM, 2021, p.182,  ISBN:978-

9975-155-36-6. 

 CASIAN, Angela, BAURCIULU, Angela, VOSTRICOV, Denis. Public finance: manual, Chișinău, 

ASEM, 2021, 227 p., 11,51 c.a., ISBN 978-9975-155-34-2 

 COBZARI L., BUȘMACHIU E., MOROI T., GUMOVSCHI A., CASIAN A., CHICU N. Aplicarea 

instrumentelor economice în managementul resurselor acvatice. Culegere metodico-didactică. 

Chișinău: ASEM, 2021. – 125 p. ISBN 978-9975-155-59-5 

 STRATULAT, Oleg, BUNU, Mariana. Practica de licență la specialitatea 0412.1. Finanțe și Bănci: 

explicări & îndrumări / Academia de Studii Economice din Moldova, Facultatea Finanțe, 

Departamentul Investiții și Activitate Bancară. – Chişinău: ASEM, 2022. – 86 p.ISBN 978-9975-155-

70-0 

 STRATULAT, Oleg, BUNU, Mariana. Practica de profesionalizare la Programul de master 

Administrare Bancară: explicări și îndrumări / Academia de Studii Economice din Moldova, 

Facultatea Finanțe, Departamentul Investiții și Activitate Bancară. – Chişinău: ASEM, 2022. – 80 p. 

ISBN 978-9975-155-69-4. 

 7) STRATULAT, Oleg, CIOBU, Stela. The Methodical guidelines on elaboration of analytical study 

at the course unit Money and credit / Oleg Stratulat: Academia de Studii Economice din Moldova, 

Facultatea Finanțe, Departamentul Investiții și Activitate Bancară. – Chișinău: ASEM, 2022. - 48 p. 

ISBN 978-9975-155-74-8. 

- articole ştiinţifice 

o BĂNCILĂ Natalia, BOTNARI Nadejda, LEORDA Vasile, Experiența internațională privind 

gestiunea riscurilor și posibilitatea utilizării acesteia  în Republica Moldova. În Economica, revistă 

științifico-didactică nr. 3 (117) / 2021.  P.91-103. 

o BOTNARI Nadejda, Tendințe în dezvoltarea și finanțarea învățământului superior din Republica 

Moldova. În Economica, revistă științifico-didactică nr. 3 (117) / 2021. 0.5 c.a.  p.104-113. 
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o BOTNARI, Nadejda, SECRIERU, Angela. Finanțarea educației extrașcolare în Republica Moldova 

prin prisma dreptului la educație. În: Economica, Nr.4 (118), decembrie, 2021, Academia de Studii 

Economice a Moldovei, Chișinău, pp. 75-92, 0,57 c.a., ISSN 1810-9136 

o BOTNARI, Nadejda,  COPĂCEANU, Cristina. Reconfiguring the health system financing mechanism 

under pandemic shock conditions. În: Journal of public administration, finance and law. Issue 21/2021 

Special Issue GEBA 2021, Iași, 2021.  Issue 21: Journal of Public Administration, Finance and Law 

(JOPAFL) 

o BULGAC, C.; PRODAN, A. Directions for supporting the activity of economic agencies having 

disabled employees. În: ARA Journal of Sciences, Nr. 4, 2021, American Romanian Academy of Arts 

and Sciences (ARA) California, USA, pag.131-136, ISSN 0896-1018 

o BULGAC, C.; CHIPER, N. Ffects of fiscal policy on the quality of life of older people. În: ARA 

Journal of Sciences, Nr. 4, 2021, American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) 

California, USA, pag.137-143, ISSN 0896-1018 

o BULGAC, C.;  MUNTEAN, D.  National and international employment tax policy aspects. În: ARA 

Journal of Sciences, Nr. 4, 2021, American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) 

California, USA, pag.144-151, ISSN 0896-1018 

o BUȘMACHIU,  Eugenia, SAUNDERS, Kent,. Case study: active learning teaching method for 

courses in financial management. În: Acta et Commentationes Sciences of Education, Revista 

Științifică, Chișinău, 2021, nr.4 (26), 2021, ISSN 1857-0623; E-ISSN2587-3636, P.64-72, 1,32 c.a., 

categoria B. Disponibil: https://revista.ust.md/index.php/acta_educatie/article/view/699 

o CASIAN, Angela, BULGAC, Corina, BERGHE, Nadejda. FISCAL INTERVENTIONS AND THEIR 

IMPACT ON MOLDOVAN COMPANIES IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 CRISIS. În: 

International Monograph “ECONOMIC AND FINANCIAL IMPLICATIONS OF COVID-19 

CRISES”, Eds. Redžepagić, Duarte, Siničáková and Bodroža, published by Balkan Institute of 

Science and Innovation, Université Côte d’Azur, Nice, France, 2022, ISBN 978-2-493478-00-9 EAN 

9782493478009, p.92-106, total 0,97 c.a. ( personal 0,32 c.a.) 

o CIOBU Stela, Tataru Anastasia. Improvement of the internal control system of credit risk in banking 

sector of the Republic of Moldova in conditions of the Covid-19 pandemic. Global Economic 

Observer. No. 2, Vol. 9 / 2021. București. ISSN 2343 – 9742. ISSN (online) 2343 – 9750. ISSN-L 

2343 – 9742. Disponibil: http://www.globeco.ro/wp-

content/uploads/vol/split/vol_9_no_2/geo_2021_vol9_no2_art_005.pdf. 

o CÎRLAN, Ana, DASCALIUC, Daniela. INGINERIA BANCARĂ - PROCES DE CREARE A 

INOVAȚIILOR BANCARE. În: VECTOR EUROPEAN Revistă științifico-practică. 2022, nr. 1, p. 

54-57. ISSN 2345-1106 E-ISSN 2587-358X https://doi.org/10.52507/2345-1106.2022-1 

o COBZARI, Ludmila, BUȘMACHIU, Eugenia, GHERJAVCA,  Svetlana. Business finance needsand 

decision-making factors, ACROSS-journal, International Relations, Economics and Business 

Administration, Vol. 5(1), 2022, p. 5-14, ISSN 2602-1463, 0,65 c.a. Disponibil: http://www.across-

journal.com/index.php/across/article/view/71/64  

o COBZARI, L., GHERMAN, Е., ȘARGU,  Lilia, BUȘMACHIU, Eugenia, VOSTRICOV , Denis,. 

Перспективы развития эффективного инвестиционного механизма стран СНГ на основе 

глобальных цепочек добавленной стоимости. Научный журнал "Управленческий учет", 

Перечень ВАК № 2364, ISSN 1814-8476, УДК 320.322, Nr. 1, 2022, p. 62-70, 0,62 c.a.). 

o COCIUG, V., AFTENI, L. (2022). Government Relations Management: A Specific Form of 

Interaction Between Business and State in the Republic of Moldova. In: Bilgin, M.H., Danis, H., 

Demir, E., Zaremba, A. (eds) Eurasian Business and Economics Perspectives. Eurasian Studies in 

Business and Economics, vol 21. pages 235-248, Springer, Cham. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-94036-2_13 https://doi.org/10.1007/978-3-030-

94036-2_13 

o STRATULAT, Oleg. Conceptul retail banking din perspectivă formală.   Economica. nr. 3 (117), 
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tot parcursul vieții. Conferința internațională "Economic Security in the context of sustainable 

development", ASEM, 17 decembrie 2021, Chisinau, Moldova. Chişinău: ASEM, 2021, p. 78 – 84, 0,6 

c.a., ISBN 978-9975-155-73-1. 

 BÎRCĂ, Alic, The impact of economic crises on labor market behaviour in the Republic of Moldova: a 

comparative analysis. În: Економічна теорія та право/Economic Theory and Law, Kharkiv: Ukraine, 

2021, No. 3 (46). p. 8-21. 0,55c. a. ISSN 2411-5584.  

 BÎRCĂ, Alic, Human resources development in in the labour market: an analysis of the commitment of 

organizations in EU member states. În: Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu. 

Economy Series. Târgu Jiu, România, 2021, No. 5, p. 106-1116. 0, 75 c. a. ISSN 2344-3685. 

 BÎRCĂ, Alic, Investments in Human resource development – a crowing concern for organizations. În: 

Revista de Management Comparat Internațional, Bucharest, Romania, 2022, no.1. p. 21-36. 0,75 c. a. 

ISSN 1582-3458. 

 BÎRCĂ, Alic, Professional competencies development on the labor market in the European Union: 

organizational involvement. În: Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu. Economy 

Series. Târgu Jiu, România, 2022, No. 1, p. 42-51. 0,75 c. a. ISSN 2344-3685. 

 BÎRCĂ, Alic, CUNICICA, Eduard, Talent management policies in organizations – a requirement to 

ensure the competitiveness of the labor market. În: Annals of the „Constantin Brâncuși” University of 

Târgu Jiu. Economy Series. Târgu Jiu, România, 2022, No. 1, p. 165-171. 0,6 c. a. ISSN 2344-3685. 

 BÎRCĂ, Alic, Strategic aspects regarding the implementation of human resource development within 

organizations. În: Proceedings of the international scientific conference „Information society and 

sustainable development”, ISSD 2021, VIII-th Edition, September 10-11, 2021. Târgu Jiu, Gorj, 

Romania: Academica Brancusi Publishing House, 2021. p. 68-73. 0,35 c. a. ISBN 978-973-144-889-3. 

 BÎRCĂ, Alic, Ensuring organizational performance through the development of professional 

competencies in the labour market. În: ECOTREND 2021 „Effects of economic activity shutdown 

during the Coronavirus pandemic”.  Proceedings of the International Scientific Conference 10-11 

December 2021. XVIII-th Edition. Târgu Jiu Gorj, Romania: „Academica Brâncuși” Publisher. 2021. 

p. 117-122. 0,4 c. a. ISSN 2248-0889. 

 BÎRCĂ, Alic, CUNICICA, Eduard, Development of talent management policies on the labor market 

in the Republic of Moldova. În: ECOTREND 2021 „Sustainable Economies and Digitalization: 

opportunities and challenges in the pandemic era”.  Proceedings of the International Scientific 

Conference 10-11 December 2021. XVIII-th Edition. Târgu Jiu, Gorj, Romania: „Academica Brâncuși” 

Publisher. 2021. p. 14-18, 0,35 c. a. ISSN 2248-0889. 

 BÎRCĂ, Alic, Evaluarea comportamentului pieței muncii din Republica Moldova în perioada crizei 

pandemice Covid-19. În: Economic growth in the conditions of globalization”. Conferința Internațională 

Științifico – Practică din 15-16 octombrie 2021. Ed. a XV-a. Chișinău: INCE, 2021. p. 187-195. 0,62 c. 

a. ISBN 978-9975-3463-3-7.  

 BÎRCĂ, Alic, Theoretical-interpretative aspects of the effectiveness of active labour market policies // 

Aspecte teoretico-interpretative ale eficacității politicilor active pe piața muncii. În: 30 years of 
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economic reforms in the Republic of Moldova: economic progressvia innovation and competitiveness” 

Conferința științifică internațională din 24 – 25 septembrie 2021. Culegere de articole selective. 

Chișinău: ASEM, 2021, . p. 216-223.  0,65 c. a. ISBN 978-9975-155-64-9 (PDF). 

 BÎRCĂ, Alic, PRODAN, Adriana, Evaluarea implementării politicilor active aferente pieței muncii 

din Republica Moldova. În: Modern paradigms in the development of the national and world economy. 

International Scientific Conference. October 29-30, 2021. Chișinău: Universitatea de Stat din Moldova, 

2021. p. 432-438. 0,75 c. a. ISBN 978-9975-152-70-9. 

 CEPRAGA, Lucia, BÎRSAN, Svetlana, Noile tehnologii de comunicare: oportunități și provocări. 

//Conferință Științifică Internațională „30 de ani de Reformă Economică în Republica Moldova: prin 

Inovare și Competitivitate spre Progres Economic”, (25-26 septembrie 2021) – Chișinău: ASEM, 2021, 

e-ISBN 9789975-75-986-1  

 BÎRSAN, Svetlana, CEPRAGA, Lucia, Cultura comunicării organizaționale – strategie managerială 

în societatea modernă //Conferință Științifică Internațională „Strategii și politici de management în 

economia contemporană (ediția a VII-a)”, (9-10 iunie 2022) - Chișinău: ASEM (în curs de apariție) 

 CEPRAGA, Lucia, BÎRSAN, Svetlana, Abordarea identității organizaționale din perspectiva 

dezvoltării durabile // Conferință Științifică Internațională „Strategii și politici de management în 

economia contemporană (ediția a VII-a)”, (9-10 iunie 2022) - Chișinău: ASEM (în curs de apariție). 

 CEPRAGA, Lucia,  Abordarea cocurriculară din perspectiva învățământului universitar //Culegerea 

Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane, in honorem Ion 

GUȚU. - (26 mai  2022) - Chișinău: USM (în curs de apariție). 

 JOROVLEA, Elvira, Employee motivation by prevention counterproductive behavior. Revista 

„International Journal of Innovative Technologies in Economy”, Polonia, 2021, nr. 4(36), decembrie, 

2021. E-ISSN 2414-1305. 

 JOROVLEA, Elvira, Employee behavior education through organizational behavior techniques, În: 

Conference international scientific, octombrie, 2021, USA, vol. 8, pag. 68-72, ISSN 2709-2267. 

 JOROVLEA, Elvira, Role of communications in the innovative sphere. În: International scientific-

practical conference, noiembrie, 2021, Teze, Germany, pag. 7 (0,06 c.a.). ISSN 2789-1968. 

 JOROVLEA, Elvira, Unele tehnici de schimbare a comportamentului angajaților, În: Conference 

proceedings „30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via 

inovation and competitiveness”, dedicated to the 30th Anniversary of the establishment of the Academy 

of Economic Studies of Moldova, Volume 1, septembrie 2021, Chișinău, p.231-234 , ISBN 978-9975-

155-61-8. 

 ȚURCAN, Galina, Banii ca obiect al analizei filosofice. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „30 de ani 

de Reformă Economică în Republica Moldova: prin Inovare şi Competitivitate spre Progres Economic.”, 

Chişinău, ASEM, 24-25 septembrie 2021, pp. 214-317.  ISBN 978-9975-155-64-9. 

 SAINSUS, Valeriu,  MATEI, Constantin,  POSTICĂ, Maia,  The demographic decline of the 

population of the republic of moldova. Factors and consequences // Declinul demografic în republica 

moldova. Factori și consecințe, pagina 280 in International Scientific Conference “30 YEARS OF 

ECONOMIC REFORMS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA: ECONOMIC PROGRESS VIA 

INNOVATION AND COMPETITIVENESS” dedicated to the 30th Anniversary of the establishment 

of the Academy of Economic Studies of Moldova September 24th-25th, 2021, VOLUME 2, ISBN 978-

9975-155-64-9 (PDF) adresa electronica: https://ase.md/files/publicatii/epub/conf_09.21_Vol-2.pdf. 

 SAINSUS, Valeriu,  Demographic structural changes in the labor force in Moldova - increasing the 

pressure of demographic differences on the labor market./ INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE INFORMATION SOCIETY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ISSD 2022, 

IXth EDITION, May 27-28, 2022, Târgu-Jiu, Gorj, ROMANIA. 

 

- Cărți de specialitate publicate în țară, în calitate de coautor, la edituri de prestigiu şi 

recunoscute de comunitatea academică 



RAPORT de ACTIVITATE al ACADEMIEI de STUDII ECONOMICE din MOLDOVA, 2021 - 

2022 

 

192 

 

 

 

 

 

VACULOVSCHI, Dorin, „Republica Moldova: 30 de ani în 30 de cuvinte”, capitolul  „Privatizare”, 

volum coordonat de Dorina Roșca și Lidia Cotovanu, - ediția 1-a, Chișinău, ed. Cartier, 2022, 512 p., ISBN 

978-9975-86-563-0. 

 

- Lucrări metodice, note de curs, compendiumuri, manuale 

Din anul de studii 2018 în cadrul departamentului „Resurse umane, Afaceri publice şi Comunicare” a fost 

restabilită tradiția de organizare sistematică a seminarelor metodice. Astfel, în anul 2021-2022, din cauza 

situației pandemice a fost organizat doar un singur seminar metodic, în format on-line pe tema discuției 

lucrării istoricului din Israel Yuval Noah Harari „Lecții pentru secolul 21”. 

De asemenea, au fost elaborate mai multe lucrări metodice, din care: 

 BAIEȘU, Marina, Ghid privind organizarea, desfășurarea și evaluarea stagiului de practică la 

Ciclul II. Masterat, pentru programul  de studii ”Managementul și dezvoltarea resurselor umane, 

ASEM, 2022. 

 BORCOMAN, Raisa, MANCAȘ,  Maria Practicum „Arta comunicării și etica profesională” 

Chișinău: ASEM, octombrie 2021,312 p. ISBN 978-99755-155-37-3. 

 BORCOMAN, Raisa, MANCAȘ,  Maria Tratat de comunicare şi etică profesională.  Chișinău: 

ASEM, octombrie 2021,  506 p. ISBN 978-9975-155-23-6. 

 ȚURCAN, Galina, VACULOVSCHI, Elena,  Ghid privind elaborarea și susținerea proiectului 

de an, Specialitatea: 0319.1 Asistență Socială, Ciclul I – studii superioare de licență. 

 VACULOVSCHI, Dorin, Ghid privind organizarea și desfășurarea practicii de producție pentru 

studenții specialității 0319.1 „Asistență socială”, Ciclul I, licență. 

 

Valorificarea activităţilor de cercetare de către cadrele științifico – didactice din cadrul 

departamentului Teorie și Politici economice s-a realizat în următoarele publicații: 

 Manuale / capitole în manuale:  

1. IGNATIUC D. Politici, strategii și instrumente de gestionare a resurselor de apă specifice economiei 

verzi. În: Aplicarea instrumentelor economice în managementul resurselor acvatice. Culegere metodico-

didactică. pp.7-22. ISBN – 978-9975-155-59-5, Chișinău, 2021 

 

 Articole în reviste din străinătate: 

1. BARBĂNEAGRĂ, Oxana.  ”Flexibility and security of the labor market in a pandemic context”,  

Analele UCB seria Economie, editura “ACADEMICA BRÂNCUȘI” “ACADEMICA BRÂNCUȘI” 

PUBLISHER ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007 

https://www.utgjiu.ro/revista/?page=curent&nr=2022-01Cotare CNCSIS Tip B+, cod 652 Rating 

CNCSIS Type B+, code 652  / Revistă știintifică internațională indexată în BDI, Baza de date 

recunoscută de ANCEC IDEAS IDEAS, EconPapers EcP, EBSCO EBSCO, Cabell's Cabell's, 

SCIPIO SCIPIO, DOAJ DOAJ, REPEC REPEC, SOCIONET Socionet 

https://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2022-01/15_Barbaneagra.pdf 

2. CIMPOIES Liliana. Agricultural support policy in Moldova: a key factor to agricultural development? 

In: Journal Scientific papers series „Management, economic engineering in agriculture and rural 

development”, Bucureşti, 2021, Vol. 21 (2), p. 169-176, 0.5 c.a. ISSN 2284-7995 (WoS) 

3. COBAN Marina (coautor) Bouquet of business plans initiated by the Association "AESM Seniors". In: 

ARA Journal of Sciences Nr. 4 (2021) pag.25-32 University of California Davis, ISSN Print Edition: 

0896-1018 

 

 Articole în culegeri din străinătate : 

1. BARBĂNEAGRĂ, Oxana.  ”Flexicurity - an essential element in the modernization of the labor 

market”, at the XVIIIth Edition of the Internațional Scientific Conference ECOTREND 2020 ” Efect of 

https://www.utgjiu.ro/revista/?page=curent&nr=2022-01
http://ideas.repec.org/s/cbu/jrnlec.html
http://econpapers.repec.org/article/cbujrnlec/
https://www.ebscohost.com/titleLists/bth-journals.htm
https://ssl.cabells.com/search.aspx
http://www.scipio.ro/
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=journal&issn=18447007
http://edirc.repec.org/data/fetgjro.html
http://socionet.ru/publication.xml?h=repec:cbu:jrnlec&l=en&type=series
https://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2022-01/15_Barbaneagra.pdf
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economic activity shutdown during the Coronavirus pandemic”, December 10-11, 2021, in Târgu Jiu, 

România, ISSN 2248-0889, ISSN-L 2248-0889 

2. BEJAN Gh.(coautor) „Формирование информации о дебиторской задолженности в финансовых 

отчетах: профессиональное суждение бухгалтера”. În: „Перспективи развитку облiку, аналiзу 

та аудиту в контекстi евроiнтеграцii”: Mатерiали X Мiжнародноi науково-практичноi 

конференцii, 20 травня 2022 р. – Одесса: ОНЕУ, 2022 – 297 с. УДК 657 ББК 65.052.2.О17 (p. 18-

21, 0,35 с.а.) 

3. IGNATIUC Diana. The impact of gender inequalities in IT and STEM for the sustainability of national 

social - economic security in the context of the digital economy. În: 11th INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGY AND STATISTICS IN ECONOMY AND EDUCATION (ICAICTSEE – 2021), 

NOVEMBER 25-26TH, 2021, UNWE, SOFIA, BULGARIA (în tipar) 

 

 Articole în reviste naţionale, categoria B+ , B, C : 

1. BALAN, Aliona. Nivelul de trai al persoanelor cu dizabilitati din Republica Moldova. Revista 

ştiinţifico-didactică Economica, ASEM. 2021, nr. 3 (117), pp. 24-37. ISSN 1810-9136  (categoria B) 

2. BALAN, Aliona. Inegalitatea veniturilor în Republica Moldova și modalități de reducere a acesteia. 

Revista ştiinţifico-didactică Economica, ASEM. 2021, nr. 4(118), pp. 32-43. ISSN 1810-9136 

(categoria B) 

3. BALAN, Aliona. Social protection in the field of employment persons with disabilities in the Republic 

Moldova. Revista ştiinţifică EcoSoEn. ULIM. 2021, An.4, Nr.3-4/2021, pp. 29-37. SSN 2587-344X 

(categoria B) 

4. BUCOS, T. O abordare conceptuală a rolului universităților în ecosistemul antreprenorial. În: 

Economica, Revistă ştiinţifico-didactică. 2021, nr. 3 (117), pp.81-90. ISSN 1810-9136 

5. FILIP Nolea; BRANAŞCO Natalia. Le tendances de la migration de la main-d'eurve dans le cadre de 

l'economie de la connaissance. În: EcoSoEN, Scientific Journal. Year 4, Nr.3-4/2021. pp.51-57. ISSN 

2587-344X ; E-ISSN 2587-425X (Categoria B) 

6. TOMŞA, Aurelia; PROHNIȚCHI, Valeriu. Modelarea impactului politicilor structurale asupra 

echilibrului economic general. În: „Economica”. Revistă științifico-didactică (înregistrată în baza de 

date DOAJ). Nr.4 (118) / 2021. .p.35-50. ISSN 1810-9136 

 

 Articole în culegeri naționale : 

1. BALAN, Aliona. Valoarea în vamă – factor de influență a competitivității mărfurilor autohtone. 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Performanțe într-o economie competitivă”, ediția 8-a, Chişinău: 

IMI-NOVA, 16-17 septembrie, 2021, pp. 56-59. ISBN 978-9975-3296-7-5 

2. BARBĂNEAGRĂ, Oxana. ”Vulnerabilities of the economic security of the Republic of Moldova” , 

Conference proceeding of the Online International Scientific-Practical Conference, 2 nd Edition, 

December 17, 2021, ASEM, Chișinău, Moldova: ”ECONOMIC SECURITY IN THE CONTEXT OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT” 

https://ase.md/files/conferinte/econsec/Scientific_Papers_2021.pdf 

3. BEJAN Ghenadie. Asigurarea socială a persoanelor angajate la entităţile care au aderat la parcul IT - 

aspecte importante. În: Contabilitate şi audit, 2021, nr. 9, p. 61-63, 0,3 c.a., ISSN 1813-4408. 

4. BEJAN Ghenadie. Particularităţile declarării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii  în 

anul 2022. În: Contabilitate şi audit, 2022, nr. 2, p. 73-76, 0,35 c.a., ISSN 1813-4408. 

5. BEJAN Ghenadie. Reglementări noi privind modul de prezentare a Dării de seamă IPC21. În: 

Contabilitate şi audit, 2022, nr. 3, p. 67-70, 0,35 c.a., ISSN 1813-4408 

6. CARA Elena (coautor) ANALIZA ȘI CORELAȚII STATISTICE ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

SUPERIOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA. În: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “30 

YEARS OF ECONOMIC REFORMS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA: ECONOMIC 

PROGRESS VIA INNOVATION AND COMPETITIVENESS”, September 24-25, 2021, Chisinau, 

Republic of Moldova  DOI: https://doi.org/10.53486/9789975155663.04 CZU: 378:311.17(478) 

https://ase.md/files/conferinte/econsec/Scientific_Papers_2021.pdf
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7. CIMPOIES Liliana (coautor). Comerțul cu produse agroalimentare pe piețele internaționale: 

Oportunități și Riscuri pentru Republica Moldova. În: Economic growth in conditions of globalization,   

International Scientifical – Practical Conference, 15-16 octombrie 2021, ediția XV, Chisinau 2021, vol 

I, Institutul Național de Cercetări în Economie, p. 323-329, 0.5 c.a., ISBN 978-9975-3529-5-6 

8. CIMPOIES Liliana (coauthor) Problems of human capital formation and use in rural areas of Moldova. 

În: Economic growth in conditions of globalization,   International Scientifical – Practical Conference, 

15-16 octombrie 2021, ediția XV, Chisinau 2021, vol. I, Institutul Național de Cercetări în Economie, 

p. 255-264, 0.5 c.a., ISBN 978-9975-3529-5-6 

9. FILIP Nolea; BRANAŞCO Natalia. Diaspora în contextul dezvoltării economice a țărilor de origine. În: 

International Scientific Conference “30 YEARS OF ECONOMIC REFORMS IN THE REPUBLIC OF 

MOLDOVA: ECONOMIC PROGRESS VIA INNOVATION AND COMPETITIVENESS” . 

September 24th-25th, 2021. Vol.1. Chisinau, 2022. pp.19-24. ISBN 978-9975-155-61-8 (PDF) 

10. FILIP, N.; STOICAN, M.(ș.a.) Practicing a sustainable tourism in the context of supporting the green 

economy.  În: International Scientific Conference “30 YEARS OF ECONOMIC REFORMS IN THE 

REPUBLIC OF MOLDOVA: ECONOMIC PROGRESS VIA INNOVATION AND 

COMPETITIVENESS”. September 24th-25th, 2021. Vol.2. Chisinau, 2022. pp.223-230. ISBN 978-

9975-155-64-9 (PDF) (PDF) 

11. IGNATIUC Diana. Securitatea economică a întrerpinderilor mici și mijlocii în condițiile 

transformărilor digitale. În: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “30 YEARS OF 

ECONOMIC REFORMS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA:  ECONOMIC PROGRESS VIA 

INNOVATION AND COMPETITIVENESS”, September 24-25, 2021. Volum 2. pp.25-29.   ISBN 

978-9975-155-64-9 (PDF) 

12. VACULOVSCHI Elena. The role of technical progress, innovation and the scientific research system 

for the development of the economy of the Republic of Moldova. În: International Scientific 

Conference “30 YEARS OF ECONOMIC REFORMS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA: 

ECONOMIC PROGRESS VIA INNOVATION AND COMPETITIVENESS”. September 24th-25th, 

2021. Vol.2. Chisinau, 2022. pp.40-44. ISBN 978-9975-155-64-9 (PDF) (PDF) 

 

 Rezumate/teze la conferinţe ştiinţifice în străinătate : 
1. BALAN, Aliona. Inegalitatea veniturilor: cauze și consecințe. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

„Dezvoltarea economico-socială durabilă a  euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere”, ediţia a-

XVII-a, Iaşi / România, 29 octombrie 2021,  pp. 21-27. ISBN 978-606-685-831-1 

2. COBAN Marina (coord.ști.); DARIE Tatiana (stud.) Impactul tehnologiilor digitale asupra învățării. 

În : Society Consciousness Computers: tezele conferinței. Vol.8, Bacău, 2022, pag.102-103. ISSN 

2359-7321, ISSN-L 2359-7321 

3. COBAN Marina (coord.ști.); APRODU Cătălina (stud.) Probleme de digitalizare a educației în 

Republica Moldova. În : Society Consciousness Computers: tezele conferinței. Vol.8, Bacău, 2022, 

pag.104 ISSN 2359-7321, ISSN-L 2359-7321 

 

 Rezumate/teze la conferinţe ştiinţifice în țară: 
VACULOVSCHI Elena, Rolul autorităților publice locale din municipiul Chișinău în procesul de 

integrare socială a copiilor aflați în situații de risc în urma migrației, Conferința științifico-practică 

internațională "Teoria și practica administrării publice", 20 mai 2022 (în tipar) 

  

http://aap.gov.md/files/publicatii/conferinte/2020/tpap_2020.pdf
http://aap.gov.md/files/publicatii/conferinte/2020/tpap_2020.pdf
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Anexa A.4. Lista publicațiilor cadrelor științifico – didactice ale facultății TEHNOLOGII 

INFORMAȚIONALE și STATISTICA ECONOMICĂ 

Cărți de specialitate (recomandate spre editare de senatul/consiliul ştiinţific al organizației din 

domeniile cercetării și inovării) 

 TÎRȘU V. Previziunea nevoilor economiei naționale în specialiști cu studii superioare economice 

prin prisma sistemului informațional din cadrul universitar. Monografie științifică. România, Iași: Ed. PIM, 

2021, 185 pag. ISBN 978-606-13-6391-9 (9,65 c.a.) 

 BUZATU, Radu, SUR, Nadejda, ZGUREANU, Aureliu. Convex Sets in Graphs and Boolean 

Functions as Subsets of Columns. Moldova State University, Department of Mathematics. – Chisinau: EPC 

MSU, 2021. – 122 p., 5 c.a., ISBN 978-9975-158-73-2. (capitolul 3) 

 Человеческий капитал в модели устойчивого экономического роста России. Карамова О.В., 

Соловых Н.Н., Цхададзе Н.В., Орлова Д.Р., Терская Г.А., Варвус С.А., Екатерининская М.А., 

Орусова О.В., Охрименко С., Черней В. Монография /коллектив авторов; науч. ред. О.В.Карамова, 

Г.А.Тверская, Н.В.Цхададзе. – Москва: Издательство «Прометей», 2022, с. – 291. (2,52 а.л. 

авторских).  

 

Articole  în reviste ştiinţifice  
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учета в Республике Молдова. In: ISSC 2022. 11-12 martie 2022. 

15. ГЕРАСИМОВ, М., ОКУЛОВИЧ, В., ЦВЯТКОВ, М. Учет формирования себестоимости 

автотранспортных услуг. In: ISSC 2022. 11-12 martie 2022. 

16. ГЕРАСИМОВ, М. Некоторые особенности формирования доходов и себестоимости продаж 

автотранспортных предприятий. In: Conferinta Stiintifica Internationala de Contabilitate, ISCA 2022, 

1-2 aprilie 2022. 

17. IACHIMOVSCHI, A. Asigurarea calității misiunilor de audit în conformitate cu cerințele actuale ale 

standardelor internaționale profesionale. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ISCA 2022 

International Scientific Conference on Accounting” 1-2 aprilie 2022, Chişinău, ASEM, 2022, 0,57 c.a. 

18. IACHIMOVSCHI, A. Reformarea sistemului de asigurare a calității auditului în contextul noilor cerințe 

ale standardelor profesionale. În: Conferință Științifică Internațională ”30 de ani de reformă economică 

în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic”, 24-25 septembrie 2021, 

ASEM, Chișinău, 2022, 0,33 c.a.. E-ISBN 978-9975-155-66-3. Disponibil: https://ase.md/publicatii-

electronice/   

19. LAZARI, Liliana, GRIGOROI, Lilia, BAJAN, Maia. Parcursul istoric al contabilităţii în Republica Moldova: 

realităţi şi tendinţe. În: International Scientific Conference “30 YEARS OF ECONOMIC REFORMS IN THE 

REPUBLIC OF MOLDOVA: ECONOMIC PROGRESS VIA INNOVATION AND COMPETITIVENESS”. 

Conferință Științifică Internațională, septembrie 24-25, 2021, Chisinau, 2021, p. 94-103, ISBN 978-9975-

155-66-3 (PDF), 0,78 c.a. Disponibil: https://ase.md/files/publicatii/epub/conf_09.21_Vol-3.pdf  

20. LAZARI, Liliana, GRIGOROI, Lilia, BAJAN, Maia. Profesia contabilă: principii de etică și angajamentul 

față de interesul public. În: International Scientific Conference on Accounting “ISCA 2022”. Conferință 

Științifică Internațională, aprilie 1-2, 2022, Chisinau, 2022. În curs de publicare 

21. MELNIC, G. Importanța calității informațiilor contabile în luarea deciziilor. În: Sustenabilitatea: 

îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei, Simpozionul ştiinţifico-practic dedicat 

Zilei mondiale a calităţii, 11 noiembrie 2021, ASEM, Chișinău, p.125-131. ISBN 978-9975-155-58-8, 

CZU articol 657.3:005.53, 0,38 c.a. 

22. MELNIC, G., CURAGAU, N. Aspecte comparative privind reglementarea și evidența depozitelor 

bancare în RM și România. În: Conferința Științifică Internațională de Contabilitate, ISCA 2022, 1-2 

APRILIE 2022. 

23. NEDERIȚA, A. Considerații privind structura și modul de întocmire a noului format al situației de profit 

și pierdere. În: Conferință Științifică Internațională “30 years of economic reforms in the Republic of 

Moldova: economic progress via innovation and competitiveness”, 24-25 septembrie 2022, ASEM, 

Chișinău, p. 103-108, 0,4 c.a. Disponibil: https://ase.md/publicatii-electronice/    

24. POPOVICI, A., BORDEA, Olga. Aspecte contabile și fiscale ale beneficiilor angajaților. În: Conferința 

științifică internațională studențească, ISSC 2022 „Provocările contabilității în viziunea tinerilor 

cercetători”. Ediția a V-a, 11-12 martie 2022.0,82 c.a. Disponibil: https://ase.md/issc2022/ 

https://ase.md/publicatii-electronice/
https://ase.md/publicatii-electronice/
https://ase.md/files/publicatii/epub/conf_09.21_Vol-3.pdf
https://ase.md/publicatii-electronice/
https://ase.md/issc2022/
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25. RUSU, M., TUGULSCHI, Iu..  Aspecte aplicative privind contabilitatea operațiunilor de export. În: 

Conferința Științifică Internațională Studențească ISSC 2022 “Provocările Contabilității în viziunea 

tinerilor cercetători”, 11-12 martie 2022, Chişinău, ASEM, 2022, 0,2 c.a. (în curs de editare). 

26. RUSU, N., COTOROS, I. “ VIZIUNI CONCEPTUALE ASUPRA PROBLEMELOR 

CONTABILITĂȚII DATORIILOR PRIVIND LEASINGUL ÎN AGRICULTURĂ”.  În: LUCRĂRI 

ȘTIINȚIFICE VOLUMUL 56 materialele Simpozionului Științific International „SECTORUL 

AGROALIMENTAR - REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE” 19-20 noiembrie 2021 

27. ȚUGULSCHI, Iu. Aspecte ale contabilității în asociațiile de coproprietari în condominiu. În: ISCA 2022 

din 1-2 aprilie 2022. Chișinău, ASEM, 2022,  0,49 c.a., (în curs de editare). 

28. ȚUGULSCHI, Iu., COTOROS, I. “ASPECTE PROBLEMATICE PRIVIND CONTABILITATEA 

SUBVENȚIILOR”  În: LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE VOLUMUL 56 materialele Simpozionului Științific 

International „SECTORUL AGROALIMENTAR - REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE” 19-20 noiembrie 2021 

29. TIȘCENCO, V., BĂDICU, G. Politicile contabile - instrument relevant în asigurarea coerenței și 

stabilității entității. În: ISSC 2022, PROSPECTS OF ACCOUNTING DEVELOPMENT: THE YOUNG 

RESEARCHER’S VIEW, 11-12 Marth 2022. 

Alte publicaţii ştiinţifice (de indicat) 26  

1. BUCUR, V., TUGULSCHI, Iu., Aspecte ale contabilității costurilor aferente înființării spatiilor verzi. 

În: Monitorul fiscal, Chişinău, iunie, 2022, nr. 4 (74), ISSN 1857-3991, 0,22 c.a. 

2. CUȘMĂUNSĂ, R. Учет и налогообложение выплат экономического субъекта в пользу 

наследников. În: Monitorul fiscal, 2022, nr. 3 (73), p. 36-42, 0,43 c.a. ISSN: 1857-3991 

3. DIMA, M., ȚIRIULNICOVA, N. Contabilizarea și impozitarea operațiunilor de franciză. În: 

Contabilitate și Audit, Chișinău, septembrie, 2021, nr.9, p. 6-12, 0,7 c.a. ISSN 1813-4408. 

4. DIMA, M., ȚIRIULNICOVA, N. Contabilizarea și impozitarea operațiunilor aferente serviciilor 

prestate cu titlu gratuit in scopuri de promovare a vânzărilor: SNC versus IFRS. În: Contabilitate și 

Audit, Chișinău, octombrie, 2021, nr.10, p. 8-13, 0,7 c.a. ISSN 1813-4408. 

5. DIMA, M., ȚIRIULNICOVA, N. Об учете валютных вкладов в уставный капитал. În: Contabilitate 

și Audit, Chișinău, noiembrie, 2021, nr.11 p. 7-13, 0,6 c.a. ISSN 1813-4408. 

6. DIMA, M., ȚIRIULNICOVA, N. Vânzarea bunului imobil salariatului la un preț mai mic decât 

valoarea contabilă: aspecte contabile și fiscale. În: Contabilitate și Audit, Chișinău, decembrie, 2021, 

nr.12, p. 10-13, 0,4 c.a. ISSN 1813-4408. 

7. DIMA, M., ȚIRIULNICOVA, N. Tratamentul contabil și fiscal al operațiunilor de sublocațiune. În: 

Contabilitate și Audit, Chișinău, februarie, 2022, nr.2, p. 54-61, 0,8 c.a. ISSN 1813-4408. 

8. DIMA, M., ȚIRIULNICOVA, N. Organizarea evenimentului festiv: aspecte contabile și fiscale. În: 

Contabilitate și Audit, Chișinău, martie, 2022, nr.3, p. 9-14, 0,6 c.a. ISSN 1813-4408. 

9. DIMA, M., ȚIRIULNICOVA, N. Majorarea capitalului social din surse interne ale societății 

comerciale. În: Contabilitate și Audit, Chișinău, aprilie, 2022, nr.4, p. 14-19, 0,6 c.a. ISSN 1813-4408. 

10. DIMA, M., ȚIRIULNICOVA, N. Supraplata dividendelor intermediare: întrebări și răspunsuri. În: 

Contabilitate și Audit, Chișinău, mai, 2022, nr.5, p. 8-14, 0,7 c.a. ISSN 1813-4408. 

11. NEDERIŢA, A., VÎRTOSU A. Учет и налогообложение рекламных материалов: практические 

аспекты. În: Contabilitate şi audit, 2021, nr. 9, p. 13-21, 0,8 c.a. ISSN 1813-4408.  

12. NEDERIŢA, A., PANUȘ V. Об учете и налогообложении производственных потерь. În: 

Contabilitate şi audit, 2021, nr. 10, p. 78-86, 0,8 c.a. ISSN 1813-4408. 

13. NEDERIŢA, A. Особенности формирования учётных политик на 2022 год в некоммерческих 

организациях. În: Contabilitate şi audit, 2021, nr. 12, p. 62-71, 0,9 c.a. ISSN 1813-4408. 

14. NEDERIŢA, A. Финансовые отчёты за 2021 год: особенности составления. În: Contabilitate şi 

audit, 2022, nr. 2, p. 82-100, 1,7 c.a.; nr. 3, p. 76-86, 1,1 c.a. ISSN 1813-4408. 

15. NEDERIŢA, A. Particularitățile întocmirii situațiilor financiare prescurtate pe anul 2021. În: 

Contabilitate şi audit, 2022, nr. 4, p. 71-79, 0,8 c.a. ISSN 1813-4408. 

16. TUGULSCHI, Iu., Sistemul „depozit” aplicat bateriilor și acumulatorilor auto: cum contabilizăm? În: 

Contabilitate şi audit, Chişinău, iulie, 2021, nr. 7 (311), p. 66-73, ISSN 1813-4408, 0,3 c.a. 

17. TUGULSCHI, Iu., Об учете субсидий полученных от органов публичного управления. În: 

Contabilitate şi audit, Chişinău, iulie, 2021, nr. 7 (311), p. 34-36, ISSN 1813-4408, 0,21 c.a. 

18. TUGULSCHI, Iu., О налоговых последствиях выбытия ранее переоценненных и/или 

обесцененных активов. În: Contabilitate şi audit, Chişinău, octombrie 2021, nr. 10 (314), p. 14-17, 

ISSN 1813-4408, 0,32 c.a.  
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19. TUGULSCHI, Iuliana, Об учете субсидий полученных под многолетнее насаждение. În: 

Contabilitate şi audit, Chişinău, noiembrie 2021, nr. 11 (315), p. 26-28, ISSN 1813-4408, 0,14 c.a. 

20. TUGULSCHI, Iu., Impactul reevaluării mijloacelor fixe asupra valorii contabile a acestora în procesul 

tranziției la metoda nouă de amortizare. În: Contabilitate şi audit, Chişinău, noiembrie 2021, nr. 11 

(315), p. 26-28, ISSN 1813-4408, 0,11 c.a. 

21. TUGULSCHI, Iu., Учет и налогообложение приобретения актива за счет кредита и гранта ЕБРР. 

În: Contabilitate şi audit, Chişinău, decembrie 2021, nr. 12 (316), p. 14-17, ISSN 1813-4408, 0,31 c.a. 

22. TUGULSCHI, Iu., Продажа актива переведенного в состав товаров: учет и налогобложение. În: 

Contabilitate şi audit, Chişinău, martie, 2022, nr. 3 (319), p. 33-36, ISSN 1813-4408, 0,24 c.a. 

23. TUGULSCHI, Iu., Impozitarea serviciilor prestate în scopuri filantropice. În: Contabilitate şi audit, 

Chişinău, martie, 2022, nr. 3 (319), p. 46-49, ISSN 1813-4408, 0,25 c.a. 

24. TUGULSCHI, Iu., Documentarea și aplicarea TVA aferente mărfurilor transmise cu titlu gratuit în 

cadrul campaniei promoționale. În: Contabilitate şi audit, Chişinău, martie, 2022, nr. 3 (319), p. 49-50, 

ISSN 1813-4408, 0,13 c.a. 

25. TUGULSCHI, Iuliana, Reguli de impozitare pentru subiecții IMM în anul 2022. În: Contabilitate şi 

audit, Chişinău, aprilie, 2022 nr. 4 (320), p. 8-13, ISSN 1813-4408, 0,5 c.a. 

26. TUGULSCHI, Iu., Procurarea unui teren de la o persoană fizică cu achitarea în formă nemonetară. În: 

Contabilitate şi audit, Chişinău, mai, 2022, nr. 5 (321), p. 15-20, ISSN 1813-4408, 0,43 c.a. 

Impactul şi relevanţa ştiinţifică 

Alte distincţii de apreciere a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice 34  

1. BAJAN, M., GRABAROVSCHI, L., GRIGOROI, L., LAZARI, L., NEDERIȚĂ, A., POPOVICI, A. Medalia 

„Academia de Studii Economice”, ASEM, 2021. https://caae.ase.md/distinctiile-cadrelor-didactice/  

2. BADICU, G. Diplomă pentru activitate rodnică în domeniul educaţional şi cu prilejul Zilei Profesionale a 

Lucrătorilor din Învăţământ. ASEM. Octombrie 2021 

3. BĂDICU, G. CUȘMĂUNSĂ, R. Diplomă de excelență, acordată de Proactive, Conferința națională Moldtax 

3, 18-19.11.21 

4. BAJAN, M., BĂDICU G., CARAMAN, S., CAUȘ, L., CHIRILOV, N., COTOROS, I., CURAGĂU, N., 

CUMĂUNSĂ, R., DIMA, M., ERHAN, L., GHERASIMOV, M., GRABAROVSCHI, L., GRAUR, A., 

GRIGOROI, L., HAREA, R., IACHIMOVSCHI, A., LAPIȚKAIA, L., LAZARI, L., MELNIC, G., 

MIHAILA, S., NEDERIȚĂ, A., POPOVICI, A., ȚUGULSCHI, I. Diplomă de gratitudine, pentru 

performanțe remarcabile în activitatea profesională, contribuție substanțială la pregătirea specialiștilor de 

înaltă valoare profesională și cu prilejul a celei de a XXX-a aniversari de la fondarea ASEM, 2021 

5. LAZARI L. Diplomă de excelență. Premiant al Concursului Profesorul anului în ASEM ediția 2021, 

nominalizarea în categoria Conferențiari universitari și profesori universitari, decembrie 2021 

6. MIHAILA S. Diplomă de gratitudine, acordată de Proactive, Conferința națională Moldtax 3, 18-19.11.21  

Rapoarte, comunicari şi lecţii la invitaţie la conferinţe naţionale, seminare, cursuri de perfecţionare 16  

1. BĂDICU, G. Unele aspecte fiscal-contabile privind intrarea activelor imobilizate: ca aport la capitalul 

social; cu titlu gratuit; prin subvenționare. Spiker la Conferința Naționala MOLDTAX 3.0, organizată de 

către SRL „Proactive Consulting”, 18-19 noiembrie 2021, Chișinău (online). 

2. CARAMAN, S., trainer la modulul ”Contabilitatea unei afaceri sociale” în cadrul proiectului  

„Antreprenoriatul social și tinerii din Moldova pentru o societate mai inclusivă, durabilă și inovativă” 

(GoYouth+)” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia și implementat prin intermediul 

Fundației Est-Europene în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact, Asociația 

Henri Capitant din Moldova (AHCCJ), 13 martie 2022 

3. CARAMAN S., Participarea organizațiilor private la formarea profesională continuă a adulților: experiență 

și provocări. Speaker la The 3rd COMPASS Country Workshop, organized within the ERASMUS+ project, 

COMPASS, (hybrid), 3 mai 2022. 

4. CUȘMĂUNSĂ, R., Rezumatul principalelor modificări legislative 2021-2022. Spiker la Conferința 

Naționala MOLDTAX 3.0, organizată de către SRL „Proactive Consulting”, 18-19 noiembrie 2021, 

Chișinău (online) 

5. CUȘMĂUNSĂ, R., Decontări fără erori cu personalul în 2022. Conferința dedicată Zilei Naționale a 

Contabililor cu tema ”Excelența în contabilitate și audit: îmbunătățirea continuă a abilităților profesionale”, 

organizat de PROACTIVE și FINEDU în parteneriat cu  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN 

MOLDOVA. 04.04.2022   

https://caae.ase.md/distinctiile-cadrelor-didactice/
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6. CUȘMĂUNSĂ, R., Seminar practic „Politici contabile” organizată de către SRL „Proactive Consulting”, 

10.01.22 (5 ore), Chișinău (online); 
7. CUȘMĂUNSĂ, R., Seminar practic „Plăți salariale și concedii – 2022. Dări de seamă” organizată de către 

SRL „Proactive Consulting”, 11-12.01.22 (10 ore), Chișinău (online); 
8. CUȘMĂUNSĂ, R., Curs de perfecționare „Contabil expert” organizată de către SRL „Proactive 

Consulting”, 18.01-26.02.22, Chișinău (online)  (34 ore). 
9. BĂDICU, G., Curs de perfecționare „Contabil expert” organizată de către SRL „Proactive Consulting”, 

29.09.21-31.05.22, Chișinău (online)  (48 ore). 
10. LAZARI, L., Etica în profesia contabilă. Conferința dedicată Zilei Naționale a Contabililor cu tema 

”Excelența în contabilitate și audit: îmbunătățirea continuă a abilităților profesionale”, organizat de 

PROACTIVE și FINEDU în parteneriat cu  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA. 

04.04.2022 
11. HAREA, R., GRAUR, A. Curs de perfecționare „Particularitățile menținerii evidenței contabile în cadrul 

Micilor Gospodării Țărănești” organizat de UCIP IFAD și implementat de Asociația Națională a Tinerilor 

Manageri din Moldova, 8 cursuri a cîte 10 ore fiecare pe durata mai 2021 – octombrie 2022 (80 ore).  

12. MIHAILA S., Curs de perfecționare „Contabilitate+1C” organizată de către SRL „Proactive Consulting”, 

25.05-06.06.22, Chișinău 
13. DIMA, M., Curs de perfecționare a auditorilor “Instruire profesională anuală continuă a auditorilor“, 

organizat de către ACAP pe durata noiembrie – decembrie 2021 (40 ore). 
14. DIMA, M., Curs de instruire “Recomandări practice privind întocmirea situațiilor financiare si a Declarației 

VEN 12“, organizat de către ACAP pe durata februarie – martie 2022 (40 ore). 

15. DIMA, M., Curs de instruire “Întocmirea situațiilor financiare si a Declarației VEN 12“, organizat de către 

Evidență Internațională SEL pe durata februarie – martie 2022 (40 ore). 

16. GHERASIMOV, M. Curs de instruire “Contabilitate pentru începători+1C”, organizat de către “Eurostudii” 

SRL pe durata martie-iunie 2022 (120 ore). 

Apreciere naţională şi antrenare în activităţi conexe cercetării 

Membru al colegiului de redacţie al revistelor cotate CSŞDT şi CNAA  6  

1. GRIGOROI, L., BĂDICU G., LAZARI, L., MIHAILA S POPOVICI A.- membru al comisiei de referenți 

ai revistei ”Economica” de categoria B, ASEM. 

https://ase.md/files/publicatii/economica/docs/comisia_de_referenti_r2.pdf 
2. MIHAILA, S. Revista științifică din Registrul National al revistelor de profil Eastern European Journal for 

Regional Studies (EEJRS), ASEM https://csei.ase.md/journal/  

Conducător al proiectului de cercetări ştiinţifice  1 

1. ERHAN Lica, proiectului de cercetare și inovare bilateral moldo-turc ”Measuring the performance of SMEs 

active in the agricultural sector and/or the food industry during the health crisis COVID-19: a study in the 

Gaziantep and Chisinau region” (2022-2023)  

Preşedinte și Membru al Comitetului de program al manifestărilor ştiinţifice internaţionale  33  

1. GRIGOROI, L., LAZARI, L., MIHAILA, S., BAJAN, M., BÎRCĂ, A., BADICU, G., BĂDICU, G., 

CARAMAN, S., GRAUR A., CUȘMĂUNSĂ, R., ERHAN, L., HAREA, R., CHIRILOV, N., 

GHERASIMOV, M. Conferința Științifică Internațională Studențească, ISSC 2022, ediția a 6-a  din 11-12 

martie 2022. Disponibil:  https://ase.md/issc2022/  

2. GRIGOROI, L., LAZARI, L., NEDERIȚA, A., BÎRCĂ, A., MIHAILA, S., BAJAN, M., CHIRILOV, N., 

GRAUR, A., HAREA, R., BĂDICU G., ERHAN, L., CUȘMĂUNSĂ, R., COTOROS, I., GHERASIMOV, 

M.  Conferința Științifică Internațională de Contabilitate, ISCA 2022, ediția a XI-a  din 1-2 aprilie 

2022.Disponibil: https://isca.ase.md/scientific-committee/  

3. GRIGOROI, L. - membru al Colegiului de redacție al Conferinței Științifice Internaționale “30 years of 

economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness”, 

24-25 septembrie 2021, ASEM, Chișinău. Disponibil: https://ase.md/publicatii-electronice/       

4. COTOROS, L. - membru al Colegiului de redacție al Simpozionului Științific Internațional “Sectorul 

agroalimentar – realizări și perpective”, 19-20 noiembrie 2021, UASM, Chișinău. 

5. GRIGOROI, L. - membru al Comitetului de program al Simpozionului Științific Internațional “Sectorul 

agroalimentar – realizări și perpective”, 19-20 noiembrie 2021, UASM, Chișinău. 

6. BAJAN, M., MELNIC, G. -membri ai Comitetului Științific al Simpozionului Științific Internațional al 

Tinerilor Cercetători, 8-9 aprilie 2022  

https://ase.md/files/publicatii/economica/docs/comisia_de_referenti_r2.pdf
https://csei.ase.md/journal/
https://ase.md/issc2022/
https://isca.ase.md/scientific-committee/
https://ase.md/publicatii-electronice/
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Expert al CSŞDT sau CNAA 8  

1. BĂDICU, G., BAJAN, M., BÎRCĂ, A., GRIGOROI, L., LAPIȚKAIA, L., LAZARI, L., MIHAILA, S., 

POPOVICI, A. - Expert al ANACEC în domeniul cercetării și inovării. http://www.cnaa.md/i/expert-

commissions/registru-ci_anacec-01.11.2020.pdf 

2. LAZARI, L. Expert ANACEC pentru evaluarea tezei de doctor Perfecționarea tehnicilor de audit intern în 

sectorul corporativ din Republica Moldova Petreanu Elena, aprilie 2022  

Expert al altor proiecte şi activităţi la nivel naţional 2  

1. MIHAILA, S., Expert național în procesul de evaluare a propunerilor de proiecte științifice în cadrul 

competiției naționale a granturilor doctorale (în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al 

Republicii Moldova) pentru anul de studii 2022-2023. 

2. GHERASIMOV, M. Expert al revistei “Business Class” Moldova  

Preşedinte al consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor  1  

BÎRCĂ, A. – CSS D 522.02-22-4 din 13 mai 2022. ȚAPU Tatiana „Perfecționarea contabilității de gestiune în 

avicultură”   

Secretar al consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor  1  

MIHAILA Svetlana, secretar științific, doctor în ştiinţe economice, conferențiar universitar, ASEM, ȚAPU T., 

PERFECȚIONAREA CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE ÎN AVICULTURĂ  

Membru al consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor habilitat/doctor   2 

1. GRIGOROI L., CSS din 13 mai 2022. ȚAPU Tatiana „Perfecționarea contabilității de gestiune în 

avicultură”  

2. GRIGOROI, L. CSS din 11 februarie 2022, Petreanu Elena „Perfecționarea tehnicilor de audit intern în 

sectorul corporativ din Republica Moldova”   

Referent la susţinerea tezei de doctor   1 

BÎRCĂ, A. CSS din 11 februarie 2022, Petreanu Elena „Perfecționarea tehnicilor de audit intern în sectorul 

corporativ din Republica Moldova”   

Preşedinte al seminarului ştiinţific de profil  1  

1. NEDERIȚA, A. Seminarul Științific de profil 522.02 Contabilitate; audit; analiză economică 

https://anacec.md/files/5.-stiinte_sociale_economice.pdf   

Membru al seminarului ştiinţific de profil 7  

1. LAZARI, L., GRIGOROI, L., BÎRCĂ, A., GRAUR, A., MIHAILA, S., BADICU, G., GRABAROVSCHI, 

L. Seminarul Științific de profil 522.02 Contabilitate; audit; analiză economică https://anacec.md/files/5.-

stiinte_sociale_economice.pdf   

Secretar al seminarului științific de profil  1 

1. POPOVICI, A. Seminarul Științific de profil 522.02 Contabilitate; audit; analiză economică 

https://anacec.md/files/5.-stiinte_sociale_economice.pdf   

Recenzent la seminarul științific de profil; departament, Comisie de îndrumare  3 

GRIGOROI, L., LAZARI, L., GRAUR, A. Teza de doctor cu tema: ANALIZA ȘI EVALUAREA 

PACHETULUI DE POLITICI CONTABILE PRIN METODE ȘI PROCEDURI STATISTICE, SORICI 

(ZLATI) MONICA-LAURA, conducător științific MIHAILA, S.  
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1. Plotnic, O., Crudu, R., Mogol, N., Cimil, D. Dreptul proprietății intelectuale. Chisinau : CEP 

USM, 2021-201p. ISBN 978-9975-159-00-5 (capitolul 1 si 3) 

2. Maia, Pisaniuc, Mihaela, Ceban. Capitolul 1.The big data design - a modern challenge in 

developing an innovative business model în monografia colectivă   intellektuelles kapital - die 

grundlage für innovative entwicklung wirtschaft, management und marketing,  ISSN 2709-2313 

Monographic series «European Science» ScientificWorld-NetAkhatAV Karlsruhe 2021, p.8-40, 3 

c.a.  https://www.sworld.com.ua/index.php/symposia/symposia-ge/imprint-books/simp-ge-aug-

2021 

3. PISANIUC M., DIACONU, L CEBAN M..The Big Data Design - A Modern Challenge In 

Developing An Innovative Business Model În; monografia colectivă   Intellektuelles Kapital - Die 

Grundlage Für Innovative Entwicklung Wirtschaft, Management Und Marketing,  Monographic 

series «European Science» ScientificWorld-NetAkhatAV Karlsruhe 2021, p.8-40, ISSN 2709-

2313 Disponibil: https://www.sworld.com.ua/simpge6/sge6-05.pdf  

 Monografii  

1. Matei, C., Hachi, M., Sainsus V. Managementul demografic (în baza studiilor din Republica Moldova). 

Monografie. Chișinău, 2021. Artpoligraf, 147 p. ISBN 978-9975-3498-9-5. 

2. HACHI M.; BACAL P.; LOZOVANU D. Coord. Situația geodemografică a localităților din Regiunea 

de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. Monografie. Impressum SRL, 121 p. ISBN 978-9975-62-442-

8, Chișinău, 2021 

 Articole: 

1. HACHI, M., MOROZAN, S., POPA M. Challenges of Return Migration to the Republic of Moldova 

in the Context of International Migration Flow. In: Eastern European Journal for Regional Studies 

(EEJRS). Chișinău, 2021, Issue 7(2), p.41-58. 0.65 c.a., ISSN: 2537-6179, Indexare DOAJ, REPEC, 

ROAD, Index Copernicus, CEOL, OAJI 

Disponibil: https://csei.ase.md/journal/files/issue_72/EEJRS_Issue_72_41-58_HAC.pdf  

2. LOBANOV, Natalia. Întreprinderile mici și mijlocii inovaționale: problema dezvoltării și finanțării. 

În: Economica, 2021, Nr.2 (116), p.78-95, 1,64 c.a. ISSN 1810-9136   

3. BENEA-POPUȘOI, Elina, ARIVONICI, Polina. Remittance trap: comparative approach of the 

Republic of Moldova and other ex-socialist countries. În Eastern European Journal of Regional 

Studies, Rev. cat. B; Volume 7, issue 2, December 2021, p. 59-76, 0,3 c.a. 

https://doi.org/10.53486/2537-6179.7-2.04 

https://csei.ase.md/journal/files/issue_72/EEJRS_Issue_72_59-76_BEN.pdf 

4. Hachi, M.; Morozan, S. „Dezvoltarea geodemografică a Regiunii de Dezvoltare de Nord în viziunea 

populației”. În: Materialele Simpozionului Seminarului ştiinţifico-didactic „Dezvoltarea umană în 

Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socio-economice și turistice” dedicat 

comemorării a 80 de ani de la nașterea geografului SEZONT CIUBARĂ (16 aprilie 2021). Chișinău: 

Tipografia UST, pag.26-35. ISBN 978-9975-76-355-4 (PDF). CZU:911.3:314(478) 

5. PÎRLOG, A. Intercultural profile of managers in the republic of Moldova in the context of the 

trompenaars and hampden-turner theory of cultural dimensions . In: Economy and Sociology. 2021, 

nr. 2, pp. 70-84. ISSN 2587-4187. 10.36004/nier.es.2021.2-06. categoria  B+ . Disponibil: 

https://es.ince.md/index.php/Economy_and_Sociology/article/view/79  

6. PÎRLOG, A. Cross-cultural Analysis of Main Economic Partners of the Republic of 

Moldova. In: Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS). 2021, nr. 2(7), pp. 165-181. 

https://www.sworld.com.ua/index.php/symposia/symposia-ge/imprint-books/simp-ge-aug-2021
https://www.sworld.com.ua/index.php/symposia/symposia-ge/imprint-books/simp-ge-aug-2021
https://www.sworld.com.ua/simpge6/sge6-05.pdf
https://csei.ase.md/journal/files/issue_72/EEJRS_Issue_72_41-58_HAC.pdf
https://doi.org/10.53486/2537-6179.7-2.04
https://csei.ase.md/journal/files/issue_72/EEJRS_Issue_72_59-76_BEN.pdf
https://es.ince.md/index.php/Economy_and_Sociology/article/view/79
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ISSN 2537-6179. 10.53486/2537-6179.7-2.09. Disponibil: 

https://csei.ase.md/journal/files/issue_72/EEJRS_Issue_72_165-181_PIR.pdf  

7. CIMPOIES, Liliana. Moldova’s trade with agri-food products on international markets. In: Papers 

Series "Agrarian Economy and Rural Development - Realities and Perspectives for Romania", 12th 

edition, Bucharest 2021, pp.85-94 0.54 c.a., ISSN 2285-6803 

8. DODU-GUGEA, Larisa; LOBANOV Natalia "THEORETICAL APPROACHES TO LOBBYING", 

5(1) 2022 International Relations, Economics and Business Administration,  

http://www.across-journal.com/index.php/across/article/view/73/65 

9. BENEA-POPUŞOI Elina, RUSU Ecaterina. How economic clusters could address the low resilience 

under pandemic disruptions of the inward processsing industries of the Republic of Moldova. 

Ecoforum Journal, România, Volume 10, Issue 3(26), 2021, ISSN: 2344-2174. 0,5 c.a. 

http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/1255 

10. PLOTNIC, O., CRUDU, R., PASCARI, R., misleading and comparative advertising in consumer 

relationships. In:  The Proceedings of the International Conference EUFIRE 2021: Pandemic 

Challenges for European Finance, Business and Regulation, Editura Universităţii „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași, 2021, p.592-603, 0,84 c.a., ISBN online: 978-606-714-682-0. 

11. CRUDU, R., ZUBENSCHI, M., NASTASE, C. The role of European integration and 

European neighbourhood policy in the Europeanisation of Moldova. In: Assessing the EU’s actorness 

in the Eastern Neighbourhood: EURINT 2021 International Conference, 2-3 July 2021. Conference 

Proceedings. Iasi 2021, p. 56-83, 2 c.a. e-ISSN 2393-2384 | | ISSN-L 2392-8867.  

12. PLOTNIC, O., CRUDU, R. Scientific values on the European legal regulation on the consumer credit 

agreement. In: Assessing the EU’s actorness in the Eastern Neighbourhood: EURINT 2021 

International Conference, 2-3 July 2021. Conference Proceedings. Iasi 2021, p. 56-83, 2 c.a. e-ISSN 

2393-2384 | | ISSN-L 2392-8867. 

13. JITARU, Dorina. The WTO GPA accession in the light of reforms in the public procurement sector”, 

Modern Engineering and Innovative Technologies, Issue nr. 19, part 2, February 2022, 

INDEXCOPERNICUS impact factor (ICV: 95.33)  

(https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit19-02/meit19-02) 

14. BAGANZ,  Gösta F. M.;  SCHRENK, Manfred; KÖRNER, Oliver; BAGANZ, Daniela; 

KEESMAN, Karel J.; GODDEK, Simon; SISCAN, Zorina; BAGANZ, Elias; DOERNBERG, 

Alexandra; MONSEES, Hendrik; NEHLS, Thomas; KLOAS, Werner; LOHRBERG, Frank. 

Causal Relations of Upscaled Urban Aquaponics and the Food-Water-Energy Nexus—A 

Berlin Case Study. MDPI, WATER 2021, 13, 2029. pp.157-292 - 2,5 c.a. (contribuția 

autorului 0,19 c.a.). Disponibil: https://doi.org/10.3390/w13152029 Indexed within Scopus, 

SCIE (Web of Science), Ei Compendex, GEOBASE, GeoRef, AGRICOLA, AGRIS, CAPlus 

/ SciFinder, Inspec etc. Impact Factor 3, 2 

15. 10.ANDONI. I., HIOARA N. The value of Second Language Skills on Labour Market (an 

Analysis from the Economic Perspective). ÎN: Профессиональное Лингвообразование, 

пятнадцатая международная научно-практическая конференция Нижний 

Новгород,Россия,  23 сентября 2021, УДК 4И ББК 81.2 ISBN 978-5-00036-271-6. 

16. BACIMANOVA, N. E-Learning: Challenges and Perspectives. În: IV Международная 

научно-практическая конференция НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, 

РАЗВИТИЕ, 20 iunie 2022. Petrozavodsc, Federația Rusă, p. 29-33. ISBN: 978-5-00174-

623-2 

17. DIACONU. L., The Influence of Multicultural Communication on International Tourism 

Industry. În: International Applied Social Sciences Congress, 07th -09th October 2021, pp31 

Disponibil: https://www.researchgate.net/profile/Muthmainnah-2/publication/358235683_C-

IASOS_2021_international_1/links/61f7d09e1e98d168d7e11f83/C-IASOS-2021-international-

1.pdf#page=31   

https://csei.ase.md/journal/files/issue_72/EEJRS_Issue_72_165-181_PIR.pdf
http://www.across-journal.com/index.php/across/article/view/73/65
http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/1255
https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit19-02/meit19-02
https://doi.org/10.3390/w13152029
https://www.scopus.com/sourceid/21100255400
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2073-4441&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://www.engineeringvillage.com/home.url
https://www.engineeringvillage.com/home.url
https://www.americangeosciences.org/information
https://agricola.nal.usda.gov/
https://agris.fao.org/agris-search/index.do
https://sso.cas.org/as/authorization.oauth2?response_type=code&client_id=scifinder-n&redirect_uri=https%3A%2F%2Fscifinder-n.cas.org%2Fpa%2Foidc%2Fcb&state=eyJ6aXAiOiJERUYiLCJhbGciOiJkaXIiLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2Iiwia2lkIjoianMiLCJzdWZmaXgiOiJUYWozcGUu
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18. HÎRBU, S., Foreign language teaching: trends and challenges.  În: Business lingua 2021 – 

relevant problems of foreign language teaching and multilingualism: conf. șt. inter., 15 oct. 
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Industry. În: International Applied Social Sciences Congress, 07th -09th October 2021, pp31 
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