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I. Date generale 

 

Academia de Studii Economice din Moldova a fost înfiinţată conform Hotărârii Guvernului 

Republicii Moldova din 25 septembrie 1991 nr.537, cu statut de instituţie de învăţământ superior 

şi de investigaţii ştiinţifice în domeniul economiei. 

ASEM este acreditată de Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare. Hot.26/AC din 

19.10.06. Certificat de acreditare seria P nr.018 pentru profilurile: 

• Finanţe şi contabilitate în condiţiile economiei concurenţiale; 

• Informatică, statistică şi cibernetică economică; 

• Teorie economică, politici economice şi tendinţe ale business-ului modern. 

 

În prezent, în cadrul Academiei, activează 6 facultăţi: Business şi Administrarea 

Afacerilor; Economie Generală şi Drept; Relaţii Economice Internaţionale; Finanţe; 

Contabilitate; Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Procesul de studii este organizat 

de 27 de catedre.  

În cadrul sistemului de cercetare, CCE şi catedra sunt unităţile de bază ale organizării 

activităţii de cercetare. Activitatea de cercetare se realizează prin organizarea colectivelor de 

cercetare atât în cadrul catedrelor, cât şi al colectivelor de cercetare mixte în cadrul CCE. 

Coordonarea activităţii ştiinţifice în cadrul ASEM este asigurată de prorectorul cu activitate 

ştiinţifică şi relaţii externe. 

 

Introducere 

 
În anul 2007, activitatea de cercetare ştiinţifică a fost organizată şi efectuată în cadrul CCE, 

catedrelor, laboratoarelor şi centrelor ASEM, conform planului de cercetări ştiinţifice aprobat de 

Senat.  

Obiectivele ştiinţifice principale: 

♦ reformele economice şi sociale în Republica Moldova; 

♦ elaborarea conceptului trecerii la o creştere stabilă a economiei naţionale; 

♦ adaptarea economiei naţionale la noile condiţii de cooperare şi integrare economică 

internaţională; 

♦ instituţiile şi schimbările instituţionale în economia de tranziţie; 

♦ problemele de restructurare a sistemului financiar; 

♦ metodologia analizei mecanismelor financiare în economia de tranziţie; 
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♦ restructurarea sistemelor de management în unităţile industriale în economia 

tranzitorie; 

♦ adaptarea întreprinderilor la mediul concurenţial pe baza principiilor de marketing; 

♦ elaborarea şi promovarea politicii turistice a Republicii Moldova – ca factor de 

dezvoltare durabilă; 

♦ perfecţionarea contabilităţii şi a metodelor de analiză a rezultatelor economice în 

ramurile economiei naţionale; 

♦ utilizarea metodelor statistice în analizele economice şi sociale; 

♦ metodologia prognozării fenomenelor demografice; 

♦ sisteme de informatizare a societăţii secolului XXI; 

♦ direcţiile şi formele restructurării sistemului de învăţământ economic superior în 

Republica Moldova; 

♦ interacţiunea dintre factorii politici şi cei economici în perioada de trecere la economia 

de piaţă. 

În anul 2007, activitatea de cercetare ştiinţifică, efectuată în cadrul Academiei de Studii 

Economice din Moldova, s-a axat pe realizarea a 35 de teme de iniţiativă (cercetare ştiinţifică 

nefinanţată), 3 teme finanţate de la buget cu un volum de finanţare de 453 mii lei: 

1. Proiectul instituţional „Direcţii şi posibilităţi de asigurare şi dezvoltare a 

competitivităţii în condiţiile Republicii Moldova”. 

Volumul finanţării: 200 mii lei. 

2. Proiectul „Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice, 

de reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în contextul SCERS”, inclus 

în Programul de Stat  „Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii 

economice, de reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în contextul 

SCERS, Programul Naţional „Satul Moldovenesc” şi Planul de acţiuni „Republica 

Moldova – Uniunea Europeană”, etapa„ Stimularea creşterii economice prin 

dezvoltarea activităţii IMM”. 

Volumul finanţării: 160 mii lei. 

3. Proiectul „Rolul oraşelor mici în dezvoltarea complexului agroindustrial şi localităţilor 

rurale în Republica Moldova”. 

Volumul finanţării: 93 mii lei. 

4 lucrări sunt efectuate pe bază de contract cu un volum de finanţare de 181600 lei: 

– în colaborare cu Univ. din Potsdam şi Univ. Cluj Napoca (volumul finanţării – 2000 

euro sau 32800 lei); 
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– în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (volumul 

finanţării – 140 mii lei); 

– în colaborare cu Centrul Analitic Independent „Expert group” (volumul finanţării – 

6600 lei); 

– în colaborare cu Academia de Administrare Publică (volumul finanţării – 2200 lei). 

În stadiul de realizare se află proiectul TEMPUS JEP_27034_2006 „Studii de Masterat în 

Integrare Europeană şi Politica Europeană de Vecinătate – MEINEPO” finanţat de Comisia 

Europeană, Programul TEMPUS. 

Volumul finanţării: 78747 euro sau 1291451 lei. 

 

II. Rezultatele principale ale cercetărilor ştiinţifice 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt reflectate în rapoartele ştiinţifice şi propunerile 

prezentate Guvernului, ministerelor, departamentelor, instituţiilor şi fundaţiilor internaţionale, 

agenţilor economici; în diverse concepte şi programe; indicaţii metodice şi instrucţiuni; teze de 

doctorat; monografii, manuale, lucrări metodico-didactice, articole ştiinţifice, informaţii de 

sinteză; referate şi comunicări la simpozioane, conferinţe, seminare ştiinţifice şi mese rotunde. 

Menţionăm doar câteva din rezultatele obţinute în urma cercetărilor efectuate în anul de 

referinţă. 

Astfel, în cadrul laboratorului de Competitivitate economică al Centrului de Cercetare 

Economică al ASEM au fost efectuate cercetări în realizarea Proiectului „Direcţii şi posibilităţi 

de asigurare şi dezvoltare a competitivităţii în condiţiile Republicii Moldova”. 

Conducătorul proiectului:  dr. hab. m.c. al AŞM  Grigore Belostecinic. 

Volumul finanţării: 200 mii lei. 

 

Rezultatele ştiinţifice obţinute în urma cercetărilor efectuate 

Sunt caracterizate particularităţile generale ale concurenţei în etapa actuală: 

– tendinţa de redimensionare şi globalizare a concurenţei ca rezultat al globalizării 

activităţii economice  şi interdependenţei crescânde a tuturor economiilor naţionale; 

– erodarea anumitor tipuri de avantaje concurenţiale (bazate pe resurse naturale, costul 

forţei de muncă, avantaje tehnologice etc.); 

– utilizarea unor forme noi de protecţionism de către competitori, în special a celor 

netarifare; 

– implicarea guvernelor în concurenţa internaţională pentru atragerea investiţiilor străine; 

– profilarea coaliţiilor dintre firmele din diferite ţări prin colaborare şi cooperare; 
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– diversificarea modelelor de concurenţă şi, respectiv, a opţiunilor strategice necesare 

pentru realizarea unor avantaje competitive. 

Este apreciat rolul concurenţei şi al mediului concurenţial în dezvoltarea economică, 

constituind o forţă motrice a progresului tehnico-ştiinţific, coordonatele mediului concurenţial 

fiind orientate spre bunăstarea consumatorului. 

Au fost concretizate şi analizate principalele premise şi factori cu o influenţă deosebită 

asupra formării unui mediu concurenţial în Republica Moldova, precum: 

– liberalizarea tranzacţiilor interne şi externe; 

– micşorarea costurilor creditelor bancare; 

– ameliorarea activităţii investiţionale; 

– schimbarea proprietăţii asupra unei mari părţi din economie; 

– creşterea numărului agenţilor economici; 

– elaborarea şi implementarea cadrului legislativ privind protecţia şi stimularea 

concurenţei. 

Totodată, cadrul juridic din ţară permite împiedicarea practicilor anticoncurenţiale, 

consolidând astfel concurenţa pe piaţa internă, dar riscă să slăbească competitivitatea 

întreprinderilor noastre în concurenţa internaţională. Aceasta solicită unele concesii făcute 

procesului de concurenţă în cadrul ţării. Acest moment trebuie luat în consideraţie, în primul 

rând, atunci când se analizează problema dimensiunii optime a întreprinderilor şi a rolului pe 

care îl poate juca statul, inclusiv prin susţinerea colaborării şi cooperării întreprinderilor din 

sectoarele prioritare ale economiei şi orientate spre export. 

Colaboratorii catedrei „Bănci şi Activitatea Bancară” au fost implicaţi în realizarea Proiectului 

„Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice, de reducere a 

sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în contextul SCERS”, inclus în Programul de Stat  

„Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice, de reducere a 

sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în contextul SCERS, Programului Naţional „Satul 

Moldovenesc” şi Planului de acţiuni „Republica Moldova – Uniunea Europeană”, etapa 

„Stimularea creşterii economice prin dezvoltarea activităţii IMM”. 

Volumul finanţării: 160 mii lei. 

Conducătorul proiectului: prof. univ. dr. hab. Caraganciu Anatol. 

Pe parcursul cercetărilor s-au obţinut următoarele rezultate:  

– a fost efectuată o analiză asupra experienţei internaţionale în domeniul stimulării afacerilor 

mici şi mijlocii; 

– a fost analizată experienţa internaţională a mecanismelor de identificare a rolului IMM 

pentru activitatea economică a SUA, Canada, Japonia şi a ţărilor UE; 
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– au fost identificate mecanismele de eficientizare a activităţii IMM din experienţa 

internaţională, ce pot fi aplicate în Republica Moldova; 

– a fost identificat rolul IMM pentru creşterea economică din Republica Moldova;  

– a fost analizată evoluţia activităţii IMM în Republica Moldova în perioada 2000-2007 şi 

determinate impedimentele în desfăşurarea afacerilor lor; 

– a fost analizat cadrul legal de activitate a IMM în Republica Moldova cu determinarea 

posibilităţilor de îmbunătăţire a lui; 

– a fost determinat modul de activitate a IMM în mediul rural şi formulate unele propuneri 

pentru stimularea activităţii IMM în această zonă; 

– au fost identificate necesităţile de investire în businessul mic şi mijlociu în Republica 

Moldova; 

– au fost elaborate mecanismele de atragere a investiţiilor în dezvoltarea businessului mic şi 

mijlociu în sectorul real al RM. 

Rezultatele studiului efectuat au fost publicate sub formă de articole în reviste economice, 

participări la conferinţe internaţionale. 

Cercetătorii catedrei „Geografie şi Economia Mediului” efectuează cercetări în realizarea 

următoarelor proiecte: 

1. „Rolul oraşelor mici în dezvoltarea complexului agroindustrial şi localităţilor 

rurale în Republica Moldova”. 

Volumul finanţării: 93 mii lei. 

Conducătorul proiectului: conf. univ. dr. Valeriu Sainsus. 

Proiectul este elaborat de ASEM (Catedra „Geografie şi Economia Mediului”) şi Institutul 

de Cercetare Macroeconomică a Academiei de Ştiinţe a Rusiei.  

Rezultatele studiului includ următoarele activităţi: 

– acumularea materialului statistic, în domeniul evoluţiei  proceselor demografice, social-

economice şi teritoriale ale micilor oraşe şi ale satelor în ultimele două decenii; 

– cercetări aplicative în teren în diverse raioane ale republicii pentru a stabili şi analiza 

procesele menţionate; 

– acumularea informaţiei necesare din localităţile studiate nemijlocit, pe teren (la faţa 

locului) şi care urmează a fi analizată în anul viitor. 

Studiul analizează evoluţia, tendinţele dezvoltării habitatului uman în Republica Moldova. 

S-a constatat care este situaţia în raport cu tendinţele demografice şi aspectul dezvoltării 

migraţiei interne. Sunt reflectaţi factorii ce determină evoluţia fenomenelor în cauză. Sunt 

elaborate principiile noi ale politicii în domeniul habitatului uman prin prisma situaţiei recente şi 
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de perspectivă. De asemenea, sunt tratate direcţiile de dezvoltare strategică a sectorului CAI prin 

prisma amplasării geoeconomice. 

2. În cadrul Proiectului Internaţional elaborat de Universitatea din Potsdam (Germania), 

Universitatea Cluj Napoca (România), catedra execută tema de cercetare: „Viaţa cotidiană la 

frontiera răsăriteană a Uniunii Europene. Abordarea spaţiului de către populaţia din 

regiunea de graniţă România/Republica Moldova” 

Finanţatori: Fundaţia germană „Wolksvagenstiftung” 

Suma  totală – 2000 euro sau 32000 lei 

Conducătorul temei: prof. univ. dr. hab. Constantin Matei. 

Rezultatele obţinute: S-a cercetat (sondat) influenţa extinderii UE asupra spaţiilor din 

ariile de trecere a frontierelor. S-a stabilit comportamentul populaţiei în raport cu modificările 

geoeconomice. Modul de percepere şi atitudine a populaţiei din spaţiul naţional ca rezultat al 

extinderii UE. Au fost stabilite priorităţile economice pe care le acceptă populaţia modul lor de 

însuşire din punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova. 

3. Proiectul internaţional Raportul „Starea Naţiunii” Centrul Analitic Independent 

„Expert group” 

Executori: 

Compartimentul: „Mediul şi resursele naturale”, lect. sup. Petru Bacal 

Compartimentul: „Situaţia demografică”, prof.univ.dr.hab. C. Matei; conf. univ. dr. Valeriu 

Sainsus 

Finanţatori: „Expert group” 

Volumul finanţării - 6600 lei. 

Rezultatele obţinute:  Proiectul a fost realizat prin două direcţii de bază: 

1. Starea mediului înconjurător şi problemele managementului resurselor naturale; 

2. Situaţia demografică şi problemele demografice recente ale cadrului uman.  

Au fost propuse concepte şi mecanisme noi de soluţionare a problemelor în cauză. S-a 

lansat prin intermediul studiului profunzimii şi dimensiunii problemelor în cazul nesoluţionării 

problemelor de mediu şi a celor demografice. S-a atenţionat organele de decizie asupra 

pericolelor de perspectivă. 

Este elaborată Curricula pentru modulele de instruire „Demografie naţională” pentru 

Academia de Administrare Publică 

Termenul: octombrie-noiembrie 2007 

Finanţatori: UNFPA (ONU pentru populaţie) 

Suma: 2200 lei 

Executant: conf. univ. dr. Valeriu Sainsus. 
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Rezultatele obţinute: Prin intermediul proiectului dat, s-a tins la abordarea problemei 

populaţiei prin intermediul organelor de decizie ale statului. S-a tins la iniţierea problemei 

populaţiei în aspect regional prin prisma politicilor socio-economice la categoriile de manageri 

din teritorii (raioane), precum şi la funcţionarii din ministerele abilitate cu problema populaţiei 

În urma câştigării tenderului organizat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă de către  colaboratorii catedrei „Management Social” este efectuată cercetarea temei 

„Situaţia femeilor pe piaţa forţei de muncă” 

Volumul finanţării – 140 mii lei 

Conducătorul temei: conf. univ. dr. Alic Bîrcă. 

Obiectivele  principale sunt: 

– determinarea situaţiei femeilor pe piaţa muncii; 

– identificarea oportunităţilor de plasare în câmpul muncii a femeilor; 

– identificarea impedimentelor în obţinerea unui loc de muncă de către femei; 

– identificarea cazurilor de discriminare a femeilor pe piaţa muncii. 

Elementul inovator al acestei cercetări constă în faptul că pentru prima dată în Republica 

Moldova la nivel de stat s-a încercat să se cunoască  situaţia reală a femeilor pe piaţa forţei de 

muncă, dacă există cazuri de discriminare a femeii în societatea noastră, precum şi problemele cu 

care se confruntă. 

În stadiul de realizare se află proiectul TEMPUS JEP_27034_2006 „Studii de Masterat 

în Integrare Europeană şi Politica Europeană de Vecinătate – MEINEPO” finanţat de 

Comisia Europeană, Programul TEMPUS 

Volumul finanţării: 78747 euro sau 1291451 lei 

Termenul executării: 01.09.2007 – 01.09.2009 

Conducătorul proiectului:  lect. sup. Olesea Sîrbu. 

Scopul Proiectului MEINEPO îl constituie contribuţia la cultivarea şi dezvoltarea: 1) 

potenţialului uman necesar implementării Programului European de Vecinătate în Moldova, 2) 

continuarea procesului vast de cooperare cu UE-27 şi 3) pe termen lung pentru Moldova – la 

procesul de integrare europeană. Va consolida interacţiunea dintre universităţi şi alte instituţii 

relevante în direcţia desăvârşirii specialiştilor în domeniul Integrării Europene. 

Rezultate estimate sunt: 

– Elaborarea curriculară a Modulului 1 “Integrarea Europeană şi Politica de Vecinătate”;  

– Elaborarea curriculară a Modulului 2 “Terminologia Engleză şi Scrierea ştiinţifică”;  

– Crearea sistemului de învăţământ digital;  

– Instruirea profesorilor în domeniul cursurilor prevăzute în cadrul  MEINEPO; 

– Instruirea utilizatorilor şi introducerea mijloacelor electronice în procesul educaţional; 
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– Elaborarea materialului didactic, notelor de curs, bibliografiei şi manualelor etc. pentru 

Modulele 1 şi 2; 

– Achiziţionarea echipamentului pentru învăţământul digital şi a literaturii străine necesare;       

– Elaborarea şi menţinerea paginii web a MEINEPO;       

– Elaborarea pliantului programului MEINEPO; 

– Diseminarea informaţiei în mass-media.         

În cadrul cercetărilor efectuate în domeniul contabilităţii‚ au fost examinate probleme ce 

ţin de diferite ramuri ale economiei naţionale, cum  sunt: micul business, transportul auto, 

companiile de leasing etc. 

Obiectivele rezultatelor ştiinţifice constau în aprofundarea bazelor teoretice, elaborarea 

metodologiei şi fundamentarea direcţiilor principale de modernizare a contabilităţii în 

conformitate cu cerinţele economiei de piaţă şi normele acceptate în practica internaţională. 

Realizarea acestor obiective a condiţionat următoarele sarcini ale cercetărilor: 

– delimitarea şi analiza problemelor privind contabilitatea leasingului, arendei, locaţiunei; 

– elaborarea metodologiei de contabilizare a operaţiunilor de decontare a creanţelor 

compromise şi a datoriilor cu termenul de prescripţie expirat; privind contabilitatea 

activelor biologice, contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor, contabilitatea modificării 

capitalului statutar; 

– abordarea problematicii aferente procedeelor obţinerii dovezilor de audit. 

Pe marginea cercetărilor efectuate este elaborată Legea Contabilităţii a Republicii Moldova.  

Noua lege a contabilităţii elaborată reprezintă unul din principalele acte normative care stă la 

baza organizării şi ţinerii contabilităţii tuturor entităţilor din economia naţională a Moldovei. Ea 

reglementează contabilitatea întreprinderilor racordată la cerinţele directivelor Uniunii Europene şi 

este realizată în conformitate cu programul aderării RM la Uniunea Europeană. 

De asemenea, au fost elaborate următoarele recomandări şi propuneri referitoare la: 

– valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a 

economiei naţionale; 

– modificarea şi completarea Planului de conturi contabile;  

– elaborarea Proiectului Legii privind activitatea de audit; 

– elaborarea Proiectului Standardului Naţional de Contabilitate nr.22 „Combinări de 

întreprinderi”; 

– proceduri de audit aferente riscurilor evaluate (standard naţional de audit nr.330); 

– comerţul electronic-efectul asupra auditului rapoartelor financiare (regulament privind 

practica de audit nr.1013); 
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– auditul evaluărilor şi dezvăluirilor în rapoartele financiare a elementelor reflectate la 

valoarea justă (standard naţional de audit nr.545). 

Rezultatele cercetărilor au fost prezentate şi aprobate de Consiliul metodologic de pe lângă 

Ministerul de Finanţe. În baza studiilor efectuate au fost publicate articole ştiinţifice şi  

monografii pe teme concrete. 

În cadrul temei ,,Mecanisme bugetar-fiscale în dezvoltarea strategiei de creştere 

economică şi reducere a sărăciei” principalele cercetări s-au axat pe studierea: 

– politicii de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii în contextul integrării europene; 

– sistemului de distribuire a produselor de asigurare şi de modernizare a lor; 

– politicilor financiare (monetar-creditare, fiscal-bugetare) de realizare a dezideratului de 

creştere economică şi dezvoltare durabilă; 

– modalităţilor de asigurare a echilibrului financiar la nivel micro şi macroeconomic; 

– strategiilor de dezvoltare a pieţei asigurărilor în contextul integrării acesteia pe piaţa 

financiară nebancară din R. Moldova etc. 

Ca rezultat al cercetărilor efectuate în cadrul temei „Rolul stimulativ al finanţelor în 

dezvoltarea economiei Republicii Moldova” a fost realizat: 

– studierea instrumentelor bugetare, precum fiscalitatea, cheltuielile publice, deficitul 

bugetar, datoria publică şi impactul acestora asupra procesului de dezvoltare şi creştere 

economică; 

– studierea instrumentelor monetare, care servesc la crearea resursele financiare 

necesare susţinerii creşterii economice în dimensiuni care să asigure dinamica PIB cu 

rate impuse de cerinţele dezvoltării economico-sociale; 

– perfecţionarea sistemului legislativ privind investiţiile ca factor al dezvoltării şi 

restructurării economice a întreprinderilor. 

Rezultatele principale ale temei de cercetare  „Teoria şi practica de evaluare a unităţilor 

economice în baza cerinţelor actuale bancare” sunt:  

– elaborarea definiţiei de evaluare a întreprinderii,  

– clasificarea principiilor de evaluare, 

– delimitarea conceptelor  teoretice ale valorii de teoria evaluării,  

– cercetarea etapelor apariţiei teoriei veniturilor actualizate. 

– elaborarea recomandărilor privind devaluarea unităţilor economice în scopul creditării, 

– elaborarea Sistemului-Expert de determinare a credibilităţii, 

– analiza standardelor internaţionale de evaluare. 

Tema a fost elaborată şi finalizată sub forma tezei de doctor habilitat de către N. Băncilă, 

iar rezultatele au fost preluate de către băncile comerciale ,,EuroCreditbank” şi 
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Moldindconbank”, în scopul perfecţionării mecanismului de creditare a agenţilor economici, 

inclusiv a metodelor financiare de determinare a credibilităţii agenţilor şi evaluare a gajului. 

Obiectivele de cercetare ale proiectului „Quality assurance in implementing Bologna 

objectives” sunt: 

– familiarizarea cu regulamentele noi de admitere în universităţile din Lisabona în 

viziunea Bologna; cu planurile de studii pentru facultăţile economice; 

– familiarizarea cu metodele de asigurare a calităţii în viziunea Bologna; 

– edificarea direcţiilor şi politicilor educaţionale ale universităţilor: îmbunătăţirea 

informaţională, promovarea competitivităţii şi atractivităţii, colaborării sigure în bază 

de parteneriate, intensificarea dialogurilor politice, implementarea criteriilor de 

recunoaştere a situaţiilor şi calificărilor. 

În cadrul temei de cercetare „Tendinţe în dezvoltarea şi funcţionarea organizaţiilor în 

condiţiile economiei concurenţiale”, au fost elaborate concepte teoretice în crearea şi 

gestionarea imaginii firmei, luând în consideraţie impactul factorului uman şi cel al 

competitivităţii economiei naţionale, managementul formării carierei cadrelor de conducere. 

Privite prin aspectele teoretice şi metodologice, abordările managementului strategic şi cros-

cultural sunt argumentate  prin trei dimensiuni: umane, culturale şi manageriale. În plus, modelul noii 

paradigme de management strategic şi cros-cultural este elaborat şi conceptualizat în trei aspecte: 

ontologic, gnosilogic şi axilogic. 

În cadrul temei „Cercetarea nivelului de dezvoltare a economiei Republicii Moldova în 

dependenţă de criteriile de aderare la Uniunea Europeană”:  

– au fost cercetate noile avantaje comparative şi competitive ale R.Moldova şi formulate 

propuneri concrete cu privire la determinarea direcţiilor prioritare de specializare a 

economiei moldoveneşti; 

– au fost studiate avantajele şi dezavantajele aderării R.Moldova la diferite grupări 

economice regionale; 

– au fost identificate mecanismele necesare a fi utilizate pentru respecializarea rapidă şi 

eficientă a economiei moldoveneşti; 

– în scopul protejării pieţei interne a fost propusă renegocierea unor condiţii de aderare la 

OMC; 

– au fost prezentate o serie de propuneri în scopul îmbunătăţirii climatului investiţional. 

Rezultatele obţinute în cadrul temei „Proprietatea intelectuală ca bază economică a 

societăţii informaţionale”: 

– a fost determinată esenţa proprietăţii intelectuale ca relaţie cu privire la formarea, 

difuzarea şi utilizarea produsului intelectual; 
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– au fost evidenţiate premisele dezvoltării proprietăţii intelectuale;  

– a fost cercetată divizarea drepturilor proprietăţii intelectuale între creator, firmă şi stat; 

– au fost determinate metodele de reglementare a utilizării produsului intelectual. 

Rezultatele obţinute în cadrul temei „Aspectele instituţionale ale dezvoltării durabile”: 

– competitivitatea economiei naţionale şi securitatea economică au fost analizate din 

punctul de vedere al influenţei instituţiilor puterii;  

– au fost delimitate instituţiile puterii; 

– au fost scoase în evidenţă condiţiile care garantează dezvoltarea durabilă a societăţii; 

– securitatea economică a fost interpretată prin prisma siguranţei intereselor economice, 

precum şi a posibilităţii sistemului economic naţional de a crea condiţii favorabile pentru 

realizarea acestora.  

Rezultatele obţinute în cadrul temei „Priorităţile structurale ale economiei în condiţiile 

globalizării”: 

– sunt sistematizate principalele tendinţe de dezvoltare a economiei Republicii Moldova; 

structura, dinamica şi tendinţele sectorului extern; 

– sunt evaluate posibilităţile de adaptare în ţară a experienţei mondiale a transformărilor 

structurale;  

– sunt examinate eventualele perspective de dezvoltare a R. Moldova ca ţară de orientare 

europeană; 

– este elaborată Concepţia Noii Dezvoltări Structurale (CNDS) şi modelul dinamic al condiţiilor 

de dezvoltare a economiei naţionale, pe baza căruia au fost efectuate evaluări de pronostic ale 

ritmurilor medii anuale ale creşterii economice naţionale până în 2015, ţinând cont de 

eventualele transformări structurale. 

Tema a fost elaborată şi finalizată sub forma de teză de doctor habilitat de către T. Pîşkina.  

Rezultatele sunt implementate în Ministerul Economiei şi Comerţului  

Colaboratorii Bibliotecii ştiinţifice ASEM, în anul 2007, au realizat activităţi de cercetare 

şi asistenţă de specialitate cu următoarea tematică: 

– Managementul resurselor informaţionale şi documentare; 

– Biblioteca ASEM – arie de aplicare a strategiilor de marketing; 

– Asigurarea lingvistică a sistemului informatizat al Bibliotecii ASEM; 

– Crearea bibliotecilor digitale; 

– Asigurarea documentară şi informaţională a procesului de studiu şi cercetare. 

În anul 2007, au fost perfecţionate sistemul de indicatori şi sistemul de raportare, inclusiv 

prin utilizarea programelor informatice. Au fost dezvoltate modalităţile de informare cu privire la 
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resurse şi documente, informaţii şi servicii oferite; s-a actualizat permanent setul promoţional al 

Bibliotecii ASEM. 
 

III.  Elaborarea lucrărilor ştiinţifico-didactice 

În anul 2007, corpul didactico-ştiinţific al ASEM a publicat 567 de lucrări, cu un volum 

total de 762,25 c.a., inclusiv 8 monografii, 4 manuale, 37 lucrări metodico-didactice, 518 articole 

ştiinţifice şi teze ale comunicărilor (Tabelul 1). 

Tabelul 1 

Publicaţiile colaboratorilor ASEM în anul 2007 

din care 

Denumirea  subdiviziunii 
Total 
publi-
caţii 
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caţii 
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hotare

Total: 567 8 4 518 37 74 
din care pe catedre: 

Contabilitate şi Audit 55 1 1 50 3 4 
Cibernetică şi Informatică Economică 37 - - 35 2 8 
Drept public 35 - - 33 2 - 
Geografie şi Economia Mediului 31 - - 29 2 8 
Filosofie şi Politologie 28 - - 28 - 1 
Biblioteca ştiinţifică 28 1 - 25 2 3 
Contabilitate 25 - - 22 3 2 
Investiţii şi pieţe de capital 24 - - 23 1 1 
Relaţii Economice Internaţionale 24 1 - 23 - 2 
Limbi moderne de afaceri 25 1 - 23 1 6 
Bănci şi activitate bancară 24 1 - 22 1 1 
Management Social 24 - - 23 1 7 
Teorie economică şi doctrine economice 21 - - 19 2 4 
Drept privat 21 - - 20 1 1 
Economie şi politici economice 20 - - 19 1 - 
Marketing şi logistică 19 1 - 18 - 1 
Statistică şi Previziune Economică 18 - 1 17 - 9 
Finanţe şi Asigurări 17 1 - 13 3 4 
Management 15 - - 15 - 3 
Bazele Informaticii Economice 12 1 - 10 1 5 
Limbi moderne aplicate 12 - - 10 2 2 
Instruire Economică şi Comunicare de afaceri 11 - 1 10 - - 
Turism şi servicii hoteliere 11 - - 11 - 1 
Analiza activităţii economico-financiare 10 - - 10 - - 
Matematică 10 - 1 7 2 1 
Merceologie şi comerţ 8 - - 1 7 - 
Educaţie fizică şi sport 2 - - 2 - - 
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Autorii lucrărilor publicate  tratează probleme importante în contextul dezvoltării social-

economice a Republicii Moldova, cum ar fi: brandingul, imaginea produsului şi a întreprinderii, 

logistica ca factor de creştere a competitivităţii, integrarea europeană, calitatea învăţământului 

superior în contextul Procesului de la Bologna, marketing teritorial, franchisingul pe piaţa 

serviciilor educaţionale. Majoritatea lucrărilor ştiinţifice publicate conţin propuneri, recomandări 

pentru organele de resort ale republicii, privind ameliorarea activităţii economice interne şi 

externe a guvernului. De asemenea, publicaţiile sunt utilizate şi în procesul de instruire a 

studenţilor. 

Valoarea teoretică şi practică a principalelor lucrări ştiinţifice rezidă în:  

– expunerea şi relevarea particularităţilor de organizare a evidenţei contabile în diferite ţări 

(«Международный бухгалтерский учет» de V. Ţurcanu); 

– actualitatea şi oportunitatea problematicii gestionării impozitelor în cadrul perfecţionării 

sistemului fiscal al R. Moldova („Administrarea fiscală” de L. Cobzari, T. Manole, 

O. Cuzmina); 

– generalizarea experienţei ţărilor UE, formele de integrare economică, adaptarea Modelului 

Solow la condiţiile dezvoltării RM („Integrarea postindustrială a ţărilor ECE: realizări şi 

perspective” de B. Chistruga); 

– caracterul inovator al concepţiei predării disciplinei statului şi dreptului („Bazele statului şi 

dreptului Republicii Moldova” de M. Rotaru); 

– ilustrarea printr-un număr mare de exemple cu caracter aplicativ a materialului teoretic 

(„Teoria probabilităţilor şi statistica matematică” de D. Zambiţchi); 

– soluţii noi şi utile pentru elaborarea lucrărilor de secretariat, a contractelor etc. 

(„Corespondenţă economică şi juridică” de R. Borcoman). 

De menţionat că în toate lucrările ştiinţifice teoria armonizează  cu practica şi acestea pot 

servi drept suport cursurilor didactice în instituţiile de învăţământ superior. 

Dintre cursurile universitare editate în perioada respectivă menţionăm cele care au ca 

autori pe prof. univ. dr. hab. E. Feuraş şi S. Petrovici, prof. univ. dr. I. Pârţachi şi A. Nederiţă, 

conf. univ. dr. A. Petroia şi P. Bacal. 

În 2007, sunt editate „Analele ASEM” (ediţia V, 423 pag.), ce inserează 79 de articole 

ştiinţifice ale profesorilor Academiei. 

De asemenea, au văzut lumina tiparului culegerile de teze ale comunicărilor prezentate la 

diverse manifestări ştiinţifice organizate de ASEM: 

– Simpozionul tinerilor cercetători (19-20 aprilie 2007), ediţia V. În volumul 1 (301 pag.) 

sunt incluse 131 de teze ale referatelor prezentate la Simpozion de către doctoranzii şi 
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competitorii din ASEM şi alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi de peste hotare; 

volumul 2 (168 pag.) numără 79 de lucrări studenţeşti ce prezintă valoare ştiinţifică; 

– Conferinţa ştiinţifică internaţională „Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei 

bazate pe cunoaştere” (28-29 septembrie 2007) cuprinde 250 de teze ale comunicărilor 

ştiinţifice, prezentate la Conferinţă atât de către cadrele didactice din ASEM, AŞM, USM, 

UTM, UASM, UCCM, Univ. „A. Russo” din Bălţi, cât şi din România.  

După numărul, volumul şi genurile lucrărilor publicate s-au evidenţiat catedrele: 

 „Contabilitate şi audit” (55 lucrări publicate, cu un volum de 140,4 c.a., inclusiv un 

manual, o monografie, 3 lucrări metodico-didactice, 50 articole ştiinţifice şi teze. 

(Publicaţii în alte ţări – 4); 

 „Cibernetică şi Informatică Economică” (37 lucrări publicate cu un volum de 36,77 c.a.. 

2 lucrări metodico-didactice, 35 de articole ştiinţifice şi teze. Publicaţii în alte ţări – 8); 

 „Drept Public” (35 lucrări publicate cu un volum de 118,2 c.a., inclusiv 2 lucrări 

metodico-didactice, 33 articole ştiinţifice şi teze. Publicaţii în alte ţări – 8) 

 „Geografie şi economia mediului” (31 lucrări publicate cu un volum de 41,2 c.a., 2 

lucrări metodico-didactice, 29 articole ştiinţifice şi teze). Publicaţii în alte ţări – 8) 

În cadrul Departamentului Editorial-Poligrafic ASEM se editează două reviste ştiinţifice 

recenzate – „Economica” şi „Drept, Economie şi Informatică”.  

Revista „Economica”, fiind publicaţie trimestrială, apare de 4 ori pe an. În anul 2007 (9 

luni), au apărut 3 ediţii, cu un tiraj de 150 exemplare fiecare, ce au inclus în total peste 100 de 

articole ştiinţifice şi didactice, ponderea autorilor străini nedepăşind 1/3. Revista se bucură de 

popularitate, numărul abonamentelor ajungând până la 100. Aria de răspândire cuprinde 

municipiile Chişinău şi Bălţi, raioanele: Anenii Noi, Orhei, Hânceşti, Ungheni, Basarabeasca, 

Cahul, Ştefan Vodă, Nisporeni, Criuleni, Glodeni, Rezina, Făleşti, Donduşeni, Soroca, Ocniţa. 

Actualmente, are loc abonarea pe anul 2008, revista fiind solicitată deja de agenţiile de 

abonare „Poşta Moldovei”, „Moldpresa”, „Omniapresa”, „Ediţii Periodice” şi „Vector”. 

Revista ştiinţifico-didactică „Drept, Economie şi Informatică” este realizată prin 

colaborarea dintre Academia de Studii Economice din Moldova şi Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Administrative a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, România.  

În baza convenţiei de colaborare între aceste două prestigioase instituţii, semnată la 15 

decembrie 2004, cele două părţi realizează publicarea revistei „Drept, Economie şi Informatică”, 

editând anual 4 numere, cu finanţare proprie şi cu transmiterea reciprocă a materialelor pregătite 

pentru publicare. Numerele revistei tipărite la Chişinău includ în proporţie de 50% articole ale 

autorilor din Republica Moldova, iar cele editate la Galaţi respectă acelaşi principiu. 
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IV. Manifestările ştiinţifice 

Un rol important în popularizarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice revine manifestărilor 

ştiinţifice organizate în cadrul Academiei, altor instituţii din ţară şi din străinătate. 

În anul 2007, cadrele didactice, doctoranzii, competitorii şi masteranzii ASEM au participat 

la 76 simpozioane, conferinţe, seminare şi mese rotunde, inclusiv la 55 manifestări ştiinţifice 

internaţionale. (Tabelul 2). 

Tabelul 2 
Participarea colaboratorilor ASEM 

la simpozioane, conferinţe şi seminare în anul 2007 
 

din care 

Denumirea subdiviziunii 

Comuni-
cări 

prezentate 
total 

ASEM 

Insti-
tuţiile 

din 
republică

Institu-
ţiile 
din 
alte 
ţări 

Din nr. 
total – 

comun. la 
manifestări 
internaţio-

nale 
Total 353 194 97 62 281 
din care pe catedre: 
Contabilitate şi audit 32 19 8 5 30 
Filosofie şi politologie 25 2 22 1 6 
Cibernetică şi informatică economică 23 9 4 10 23 
Management 22 14 5 3 21 
Management social 22 14 2 6 15 
Geografie şi economia mediului 20 11 - 9 20 
Contabilitate 19 15 2 2 19 
Marketing şi logistică 18 14 3 1 18 
Bănci şi activitate bancară 17 13 2 2 17 
Investiţii şi pieţe de capital 16 11 5 - - 
Analiza activităţii economico-financiare 15 9 6 - 13 
Statistică şi previziune economică 14 9 - 5 13 
Teorie economică şi doctrine economice 13 8 1 4 12 
Biblioteca ştiinţifică 13 2 10 1 8 
Matematică 13 9 4 - 12 
Finanţe şi asigurări 10 4 4 2 7 
Limbi moderne de afaceri 9 1 3 5 9 
Drept privat 9 4 4 1 6 
Economie şi politici economice 8 6 2 - 6 
Relaţii economice internaţionale 8 6 2 - 6 
Drept public 7 4 2 1 4 
Bazele informaticii economice 6 2 2 2 4 
Instruire economică şi comunicare de 
afaceri 

4 3 1 - 4 

Limbi moderne aplicate 4 1 1 2 3 
Turism şi servicii hoteliere 2 - 2 - 1 
Educaţie fizică şi sport 2 2 - - 1 
Merceologie şi comerţ 2 2 - - 2 
 

În total, au fost prezentate 353 de referate şi comunicări, inclusiv 281 comunicări la 

manifestările ştiinţifice internaţionale, printre care: 
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– Conferinţa internaţională ştiinţifică ”Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în 

contextul european şi mondial”, România, Constanţa, septembrie 2007; 

– Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică «Проблемы развития транзитивной экономики: 

инновационность, устойчивость, глобализация», Universitatea Economică de Stat din 

Minsk (Belarus), mai 2007; 

– Международная научная конференция по повод 40 годищнина на специалност 

«Информатика», Университет за национално стопанство, София, България, октомбри, 

2007; 

– Congresul III anual european al întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) şi a participanţilor 

contabili mici şi mijlocii (PCMM) organizat de Federaţia Europeană a Contabililor (FEE), 

FEE, NIVRA, Scheveningen, or.Haga, Olanda, septembrie 2007. 

Pe parcursul anului de referinţă, în cadrul Academiei au fost organizate diverse manifestări 

ştiinţifice la care au participat colaboratorii ASEM, cercetători din alte instituţii din ţară şi străinătate: 

– La 29-30 martie 2007, la iniţiativa ambasadorului Republicii Belarus în Republica Moldova, şi 

conform contractului de colaborare între ASEM şi Universitatea Economică de stat din 

Belarus, la ASEM  a fost organizată Conferinţa ştiinţifică  «Развитие экономического 

сотрудничества между Беларусью и Молдовой в рамках европейской и региональной 

интеграции». Preşedintele comitetului de organizare – rectorul ASEM, prof. univ. dr. hab. 

m.c. al AŞM Grigore Belostecinic. 

– În perioada 28-29 septembrie 2007, ASEM a organizat Conferinţa ştiinţifică internaţională 

„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere”. 

Conferinţa a întrunit o prezenţă masivă a economiştilor şi reprezentanţilor mediului academic 

din ţară şi de peste hotare pentru a împărtăşi experienţa pe care au acumulat-o pe traseul integrării 

europene. 

Au fost propuse următoarele recomandări: 

– Adaptarea concepţiilor teoretice la cerinţele practice ale economiei de piaţă şi standardele 

comunităţii europene; 

– Aprofundarea sistemelor de management în contextul integrării Republicii Moldova în 

Uniunea Europeană; 

– Elaborarea unui proiect în cadrul ASEM în scopul stabilizării economiei naţionale, 

concordanţei pârghiilor financiar-monetare-creditare şi de impozitare; 

– Studierea practicii universităţilor din ţările dezvoltate privind schimbul de experienţă 

profesională, transferul intensiv şi liber al ideilor, difuzarea programelor de instruire, sistemul 

schimbului universitar cu profesori; 
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– În scopul sporirii eficienţei învăţământului economic e necesară distribuirea manualelor, 

programelor moderne de economie în cadrul şcolii superioare, amplificarea concurenţei între 

instituţiile de învăţământ superior în domeniul calităţii programelor de lucru la disciplinele 

respective. 

– Participanţii la for au prezentat 250 de comunicări. 

– La 28 septembrie 2007, catedra „Management Social” a organizat: 

• Conferinţa ştiinţifică „Traian Herseni – personalitate ilustră a sociologiei, antropologiei şi 

psihosociologiei româneşti”, 

• Conferinţa comemorativă „Anton Golopenţia – reprezentant de frunte al Şcolii româneşti 

de sociologie”. 

– la 26-27 aprilie, Laboratorul de Securitate Informaţională a organizat Conferinţa Internaţională 

„Securitatea informaţională – 2007”. Preşedintele Comitetului de organizare – Prof. univ. dr. 

hab. Serghei Ohrimenco. 

Participanţi – 24 persoane, din străinătate – 4. 

 
V. Activitatea societăţilor, comisiilor şi consiliilor ştiinţifice şi tehnico-ştiinţifice 

• Pentru examinarea calităţii lucrărilor ştiinţifice şi didactice (manuale, monografii, cursuri 

universitare şi broşuri), prezentate spre publicare, funcţionează Consiliul Metodico-Ştiinţific al 

ASEM. 

• În cadrul Centrului de Cercetare Economică ASEM este creat Consiliul Ştiinţific, având ca 

obiectiv organizarea şi efectuarea cercetărilor ştiinţifice ale Academiei. 

• Pentru aprecierea tezelor de doctorat de către Comisia Superioară de Atestare, au fost aprobate 

7 seminare ştiinţifice de profil. 

• La ASEM  funcţionează  8 Consilii Ştiinţifice Specializate, după cum urmează: 

DH 32-08.00.01-25.12.03    Economie politică; doctrine economice 

Preşedinte      Moldovan Dumitru, dr. habilitat m.c. al AŞM 

Secretar ştiinţific       Feuraş Eugenia, dr. habilitat 

DH 32-08.00.05-25.12.03   Economie şi management (în ramură) 

Preşedinte      Cotelnic Ala, dr. habilitat  

Secretar ştiinţific       Belostecinic Marina, dr. 

D 32-08.00.06-25.12.03  Marketing; logistica 

Preşedinte      Belostecinic Grigore, dr. habilitat m.c. al AŞM  

Secretar ştiinţific       Moldovan-Batrînac Viorelia, dr. 

D 32-08.00.10-25.12.03   Finanţe; moneda; credit 

Preşedinte      Cobzari Ludmila, dr. habilitat  

Secretar ştiinţific       Botnari Nadejda, dr. 
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D 32-08.00.12-25.12.03    Contabilitate; audit; analiză economică 

Preşedinte      Ţurcanu Viorel , dr. habilitat  

Secretar ştiinţific       Grabarovschi Ludmila, dr. 

D 32-08.00.13-26.02.04   Metode economico-matematice 

Preşedinte      Bolun Ion, dr. habilitat  

Secretar ştiinţific       Braila Alexandru, dr. 

D 32-08.00.14-26.02.04  Economie mondială; relaţii economice internaţionale 

Preşedinte      Chircă  Sergiu, dr. habilitat, membru de onoare 

Secretar ştiinţific       Chistruga Boris, dr. habilitat  

D 32-11.00.02-24.06.03  Geografia economică, socială şi politică 

Preşedinte      Matei Constantin , dr. habilitat 

Secretar ştiinţific       Sainsus Valeriu, dr.  

 

VI. Propagarea ştiinţei, a realizărilor şi a cunoştinţelor ştiinţifice 

Propagarea ştiinţei se realizează prin publicarea monografiilor, manualelor, broşurilor, 

articolelor ştiinţifice şi publicistice în ziare şi jurnale naţionale şi internaţionale, lansări de cărţi, 

expoziţii. 

Astfel, Biblioteca ASEM  a organizat în anul 2007:  

 Activităţi publice  – 20 

 Expoziţii informative  – 73 

 Expoziţii tematice  – 41 

 Expoziţii virtuale  – 3 

 Lansări de carte   – 3 

 Materiale promoţionale – 12 

 Zile de informare  – 4 

La catedra „Teorie economică şi doctrine economice”, în cadrul programului „Instruire 

pentru profesorii de economie”, în colaborare cu Consiliul Naţional pentru Educaţie Economică 

(SUA), Centrul Român de Educaţie Economică şi Centrul pentru Susţinerea Iniţiativei Private şi 

Educaţie Economică, a fost organizat Seminarul pentru pregătirea profesorilor de economie din 

Republica Moldova cu tema „Principii economice fundamentale”, care s-a petrecut în două etape: 2-

4 martie şi 23-25 martie 2007.  

Seminarul a fost organizat de către membrii catedrei: dr. conf. univ. N. Filip (director), dr. hab. 

prof. univ. O. Sorocean şi dr. conf. univ. N. Coşelev. La lucrările Seminarului au participat 34 de 

profesori, inclusiv două persoane invitate din străinătate (Ucraina). 

I. Ustian a publicat în «Экономическое обозрение», nr. 40, 2007, articolul de popularizare 

«Розовая Чайка» Э. Фелпса или «межвременной выбор в макроэкономических моделях 
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Э. Филпса» în „Деловая газета”, nr. 25, 26, 26; „Политэкономия Петра Великого” în „Кодры”, 

nr.3-4, 2007; „Штефан Великий – замечательный господарь и рачительный хозяин 

Молдавии”. Tot el a organizat lansarea lucrării „Байрон – политэкономия свободы».  

La catedra „Contabilitate şi audit” propagarea ştiinţei, a realizărilor şi a cunoştinţelor 

ştiinţifice se efectuează în formă de popularizare a profesiei contabile prin participarea 

colaboratorilor catedrei la diverse mese rotunde şi cursuri de reciclare organizate de Asociaţia 

Contabililor şi Auditorilor RM (ACAP), firma consultativ-metodică „Contabil Service” ş.a. 

Propagarea realizărilor şi a cunoştinţelor ştiinţifice are loc în publicaţii la revista practico-ştiinţifică 

„Contabilitate şi audit”, EcoFin, Economica, Analele ASEM etc. 

Alte forme de popularizare, aplicate de membrii catedrei „Investiţii şi Pieţe de Capital”, le 

reprezintă: 

– Participarea la Şcoala de vară „Informatica orientată spre cetăţean”, Braşov, România, 

august, 2007 (Marianciuc Aurelia); 

– Participarea la dezbateri cu grupul de lucru (în componenţa reprezentanţilor de la 

Ministerul Finanţelor, BNM, CNFP, CCSR) pentru elaborarea Planului Naţional de 

Dezvoltare, octombrie 2007; 

– Afişarea pe pagina WEB a catedrei a informaţiilor privind: 

•  tematica tezelor de masterat,  

• subiectele de examinare la examenele de licenţă; 

• programele de efectuare a practicilor de producţie şi de licenţă; 

• publicaţiile ştiinţifice ale colaboratorilor catedrei; 

• programele analitice la disciplinele circumscrise catedrei etc. 

Pe parcursul anului 2007, şeful catedrei „Bănci şi activitate bancară” prof. univ. dr., Oleg 

Stratulat, a publicat următoarele materiale de popularizare, propagare a ştiinţei, a realizărilor şi a 

cunoştinţelor ştiinţifice: 

1) Abordarea reformei finanţelor publice prin prisma descentralizării fiscale // Curierul Economic. 

– 2007. – 17 februarie. 

2) Proiectul de specialitate – mijloc de aprofundare a instruirii profesionale (Interviu)// Curierul 

Economic. 2007. –  20-26 octombrie. 

3) O nouă extensiune a colaborării ştiinţifice // Curierul Economic. – 2007. – 5-10 noiembrie. 

În scopul îmbunătăţirii lucrului cu studenţii şi atingerii performanţelor în instruire, catedra a 

afişat pe pagina WEB a catedrei informaţiile privind: 

– programele analitice la disciplinele circumscrise catedrei; 

– programele de efectuare a practicilor de producţie şi de licenţă; 
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– informaţii cu privire la activitatea Cercului Ştiinţific Studenţesc, tematica şi periodicitatea 

desfăşurării şedinţelor; 

– publicaţii cu caracter ştiinţific şi metodico-didactic; 

– tematica tezelor de masterat, licenţă, proiecte de specialitate etc. 

Colaboratorii catedrei „Management Social” au propagat ştiinţa prin intermediul mass-mediei: 

a presei şi televiziunii.  

Astfel, Veaceslav Ioniţă a participat activ la ciclul de emisiuni săptămânale de profil economic 

la radio  „Vocea Basarabiei”, precum şi la ProTV.  D. Vaculovschi –  în cadrul emisiunii analitice 

„SOS” a programului NIT şi în cele economice la radioul naţional. 

În anul 2007, catedra a organizat lansarea a două cărţi ale sociologilor români: Traian Herseni 

şi Anton Golopenţia  la care au participat oameni de ştiinţă din republică, studenţi ai ASEM-ului. 

Profesorul catedrei „Limbi moderne de afaceri” dl Gheorghe Reabţov, a publicat în ziarele 

„Literatura şi arta” şi „Curierul Economic” articolele: „65 de trepte din Marea Coloană a Infinitului” 

(septembrie 2007), „Primăvara toamnei” lui A. Viziru (octombrie 2007), „Risipirea caratelor...” (27 

noiembrie 2007) şi a participat la simpozionul „Studii de poetică stilistică” (aliteraţii, calambururi, 

antonomaze, metafora în poezia franceză). Propagarea ştiinţei se face şi în cadrul filierei francofone 

(Gh. Moldovanu, noiembrie 2007, Craiova).   

La catedra „Filosofie şi politologie” s-a realizat o lansare de carte a monografiei prof. univ. 

P. Rumleanschi „Societatea postmodernă: probleme filosofice şi metodologice actuale” în cadrul 

Institutului de filosofie, sociologie şi ştiinţe politice al AŞM. 

 

VII.  Relaţii ştiinţifice internaţionale 

ASEM întreţine relaţii de colaborare ştiinţifică cu diferite instituţii de învăţământ superior şi 

cercetare din ţară şi străinătate. 

Colaborarea catedrelor Academiei cu alte instituţii din republică s-a realizat în organizarea şi 

participarea reciprocă a cadrelor didactice şi a studenţilor la diverse manifestări ştiinţifice, pregătirea 

şi editarea în comun a lucrărilor ştiinţifice şi metodico-didactice, schimb de informaţii ştiinţifice etc. 

Pe plan internaţional, conform convenţiilor încheiate, ASEM menţine relaţii de colaborare 

ştiinţifică cu Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române. Formele de 

colaborare au în vedere: cercetări comune pe domenii convenite şi schimb de informaţii ştiinţifice 

generale; participări reciproce la reuniunile ştiinţifice organizate de instituţiile colaboratoare; 

continuarea simpozioanelor moldo-române, organizate succesiv, în România şi Republica Moldova, 

lărgind, eventual, participarea şi a unor specialităţi din alte ţări; cele două părţi vor continua 

transmiterea reciprocă a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, difuzate sub orice formă editorială, 

inclusiv pe suporturi informatice sau reţeaua Internet. 
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ASEM colaborează cu unele centre universitare din România: Academia de Studii Economice 

din Bucureşti (participări reciproce ale cadrelor didactice şi ale studenţilor la simpozioane, 

conferinţe, editarea lucrărilor metodico-didactice, doctorat, stagii de perfecţionare); Universitatea 

„Al.I.Cuza”, Iaşi (participări reciproce ale cadrelor didactice şi ale studenţilor la manifestările 

ştiinţifice, efectuarea în comun a cercetărilor ştiinţifice şi editarea lucrărilor, schimb de informaţii 

ştiinţifice); Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (cercetări comune, participări reciproce la 

simpozioane, conferinţe ştiinţifice, schimb de informaţii ştiinţifice); Universitatea „Dunărea de Jos” 

din Galaţi (editarea în comun a revistei „Drept, economie şi informatică”, organizarea şi participarea 

la simpozioane, conferinţe, stagii de perfecţionare); Universitatea „Valahia” din Târgovişte 

(cooperarea în domeniul cercetărilor ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, editarea de cursuri, de 

manuale universitare), Universitatea din Oradea etc. 

Se dezvoltă relaţiile de colaborare cu Universitatea Nebrasca din Omaha, Universitatea din 

Iowa, Universitatea din Atlanta şi Centrul Internaţional în domeniul Informaţiei Economice (SUA), 

Universitatea din Grenoble (Franţa); Universitatea Tehnică din Braunsweig (Germania), catedrele de 

profil ale Universităţii „M. Lomonosov” (Moscova), Universităţii de Economie şi Finanţe din Sankt-

Petersburg, Academia de Stat a Gospodăriilor Comunale din Kiev, Universităţii din Egipt, 

Universitatea din Geneva (Elveţia), Universitatea „Paris-Dauphine”. 

Se realizează contractul dintre Universitatea Economică din Cracovia şi ASEM, cele două 

instituţii colaborează în următoarele domenii: 

− schimb de colaboratori ştiinţifici; 

− schimb de studenţi; 

− schimb de lucrări ştiinţifice şi didactice; 

− proiecte de cercetare ştiinţifică. 

Se efectuează schimburi de savanţi cu Academia Economiei Naţionale „D. A. Ţenov” 

(or. Svistov, Bulgaria); Universitatea Economică din Minsk, Belarus; Institutul Naţional de 

Economie şi Informaţie; Biblioteca ASE Bucureşti. 

Colectivele de cercetare ale Academiei participă la realizarea unor proiecte susţinute de 

instituţiile şi fundaţiile internaţionale. În prezent, se elaborează un proiect comun de mobilitate a 

cadrelor didactice şi ştiinţifice în cadrul programelor susţinute de UE. 

Este de menţionat colaborarea ASEM cu PNUD, Reprezentanţa Băncii Mondiale, Banca 

Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, SOROS-Moldova, Agenţia universitară a 

Francofoniei  INTAS, TEMPUS-TACIS, USAID, UNICEF, Reţeaua Universitară a Ţărilor din 

Bazinul Mării Negre etc.  
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VIII. Activitatea de cercetare ştiinţifică studenţească 

În anul de referinţă, activitatea de cercetare ştiinţifică studenţească a fost axată pe participarea 

studenţilor în activitatea colectivelor de cercetare ale catedrelor, în cercuri ştiinţifice studenţeşti, 

participarea la conferinţe, concursuri profesionale studenţeşti, olimpiade pe obiecte, publicarea 

lucrărilor ştiinţifice. 

În cercurile ştiinţifice studenţeşti, cea mai răspândită formă de antrenare a tineretului ingenios 

în cercetare, în anul de studii 2007-2008, în cadrul a 21 de catedre activează 25 de cercuri ştiinţifice 

studenţeşti la şedinţele cărora participă peste 826 de studenţi. 

În cadrul laboratorului de cercetare „Tendinţe ale businessului modern” studenţii din anii IV-V 

la specialităţile „Economia şi managementul resurselor umane” şi „Managementul administraţiei 

publice” participă la tema de cercetare-dezvoltare „Situaţia femeilor pe piaţa muncii” finanţat de 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 

  

Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor” 

În cadrul catedrelor: 

„Management” – activează cercul ştiinţific „Sisteme de conducere şi planificare în business”, 

unde sunt antrenaţi studenţi din  anii III-V, specializarea „Managementul firmei”, „Business şi 

Administrarea Afacerilor” (cond. prof. univ. dr. hab. I. Sârbu). Participanţi – 12 studenţi. 

„Marketing şi logistică” – şi-a continuat activitatea Clubul studenţesc de marketing 

„Marketer” (cond. conf. univ. dr. I. Macari) cu participarea studenţilor din anii III-V de la facultate. 

Participanţi – 16 studenţi. 

„Turism şi Servicii Hoteliere” – activează cercul „Turismul şi Serviciile Hoteliere”, o atenţie 

deosebită se acordă următoarelor teme: „Valorificarea resurselor turistice ale  Patrimoniului Mondial 

Unesco”, „Mănăstirile Republicii Moldova în contextul turismului cultural” (cond. conf. univ. dr. 

R. Livandovschi). Participanţi – 10 studenţi. 

„Merceologie şi Comerţ” – în activitatea cercului „Merceologie Comercială” sunt antrenaţi 18  

participanţi: profesori, studenţi, oaspeţi din alte instituţii (cond. conf. univ. dr. Ion Panfil), formele de 

activitate ale cercului ştiinţific sunt mese rotunde, dezbateri, raportări, studii de caz, şedinţe 

ştiinţifice. 

 

Facultatea „Economie Generală şi Drept” 

În cadrul catedrelor: 

„Economie şi politici economice” – activează 3 cercuri ştiinţifice studenţeşti: „Politici 

economice în RM” (cond. conf. univ. dr. E. Cara); „Competitivitatea naţională în contextul 

globalizării” (cond. conf. univ. dr. T. Pâşchina); „OYCOS” având ca domeniu de activitate economia 



 27

firmei, economia ramurilor. La aceste cercuri participă studenţi de la specialităţile: EG, IE – în total 

90 studenţi. 

„Management social” – sunt  organizate 3  cercuri „Managementul resurselor umane” (cond. 

lect. sup. dr. C. Abramihin); „Socius” (cond. conf. univ. dr. L. Cojocaru) şi „Managementul 

administraţiei publice” (cond. conf. univ. dr  A. Boguş) cu participarea a 145 de studenţi. O atenţie 

deosebită se acordă următoarelor teme „Investiţii în capitalul uman”, „Comportamentul 

consumatorului”, „Consecinţele sociale ale migraţii forţei de muncă tinere”, „Corupţia şi căile 

combaterii”, „Fenomenul birocraţiei în RM”,  „Rolul opiniei publice în administraţia publică”. 

 „Geografie şi Economia Mediului”. La catedră activează cercul: – „Geoeconomie şi 

geodemografie” (cond. conf. univ. dr. V. Sainsus) Participanţi  – 25  de studenţi. 

„Drept privat”. În cadrul catedrei activează cercul studenţesc: „Femida” cu participarea a 10-

15 studenţi  (cond. lect. sup. dr. V. Gâscă ). 

„Drept public”. În cadrul catedrei activează cercul ştiinţific studenţesc „Drept penal” (cond. 

conf. univ. dr. A. Marit), unde au loc mese rotunde, seminare, vizitarea unor instituţii publice. 

 

Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale” 

În cadrul catedrelor: 

„Relaţii Economice Internaţionale” – activează cercul ştiinţific „Eco Force” (cond. conf. 

univ. dr. I. Galaju). Participanţi – 30 de studenţi. 

„Teorie economică  şi doctrine economice” – este organizat cercul ştiinţific cu domeniul de 

activitate „Noua economie: tendinţe noi în dezvoltarea economică” (cond. conf. univ. dr. 

N. Coşelev). Participanţi – 18 studenţi, anii I şi V. 

 

Facultatea „Finanţe” 

 În cadrul catedrelor:  

„Bănci şi activitate bancară” – activează cercul ştiinţific studenţesc „Monedă şi activitate 

bancară” (cond. lect. sup. A. Belobrov). În cadrul şedinţelor lunare se discută următoarele teme: 

„Integrarea monetar-bancară europeană şi impactul ei asupra băncilor şi sistemului bancar al RM”, 

„Terapia  antiinflaţionistă – obiectiv specific important al politicii monetare”, „Riscurile bancare şi 

metodele de gestiune a lor” Participanţi – 30 de studenţi. 

„Finanţe şi asigurări” – îşi continuă activitatea cercul studenţesc „Finanţe şi asigurări” (cond. 

conf. univ. dr. Andrei Petroia), domeniile de activitate fiind: fiscalitatea şi administrarea financiară şi 

finanţele şi contabilitatea firmei. Participanţi – 200 de studenţi. 

„Investiţii şi pieţe de capital” În cadrul catedrei activează cercul ştiinţific „Investiţii şi pieţe de 

capital” (cond. conf. univ. dr. N. Jeleznova, lect. sup. A. Marinciuc, lect. sup. D. Dascaliuc ), temele 
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abordate în şedinţele cercului ştiinţific studenţesc au o importanţă deosebită în soluţionarea 

problemelor economiei naţionale „Riscurile investiţionale specifice economiei RM”, „Perspectivele 

implementării produselor financiare derivate în RM”, „Investiţiile şi impactul acestora asupra 

creşterii economice în Republica Moldova”, participând circa 50 studenţi, anii II, III, V. 

„Filosofie şi politologie”. Activează cercul studenţesc  „Minerva” (cond. lect. sup. G. Ţurcan). 

Participanţi – 25 studenţi.  

 Facultatea „Contabilitate” 

În cadrul catedrelor:  

„Contabilitate şi Audit” – activează cercul  „Contabilitatea financiară” (cond. conf. univ. dr. 

A. Graur), formele de activitate fiind şedinţe cu abordări teoretice şi practice, rapoartele studenţilor şi 

discursuri ale conducătorului, participă 26 de studenţi. 

„Contabilitate” activează cercul „Contabilitate” (cond. lect. sup. dr. A. Bîrcă). Participanţi – 

20 studenţi. 

„Analiza activităţii economico-financiare” – activează 2 cercuri ştiinţifice studenţeşti: 

„Analitic” cu domeniul de activitate „Analiza activităţii economico-financiare a unităţilor de 

producţie comerciale şi de turism” (cond. conf. univ. dr. V. Gortolomei) şi „Problema estimării 

justificate a indicatorilor rezultativi cu  privire la activitatea economico-financiară a agenţilor 

economici autohtoni” (cond. conf. univ. dr. N. Tcaci), participă – 20 de studenţi în ambele cercuri. 

 

 Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică” 

În cadrul catedrelor:  

„Statistică şi previziune economică” – funcţionează un cerc cu tema „Metode şi tehnici de 

analiză statistică, prognoză a activităţilor social-economice” (cond. lect. sup. V. Agafiţa), participă 18 

studenţi. 

„Cibernetică şi Informatică Economică” – activează cercul „Tehnologii Informaţionale în 

economie” (cond. lect. sup. A. Baractari), participă 20 de studenţi de la facultatea Cibernetică 

Statistică şi Informatică Economică. 

„Bazele informaticii economice” – este organizat  cercul  ştiinţific studenţesc:  

„Sisteme de informatizare şi dezvoltare a secolului XXI” (cond. prof. univ. dr. hab. 

D. Todoroi). La şedinţe participă 6 studenţi.  

Participarea studenţilor în activitatea cercurilor ştiinţifice contribuie la formarea interesului faţă 

de cercetarea ştiinţifică, acesta fiind relevat de numărul mare de comunicări susţinute şi premiate în 

cadrul conferinţelor ştiinţifice studenţeşti, meselor rotunde organizate atât în ASEM, cât şi în alte 

centre universitare din republică şi de peste hotare. 
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La aceste manifestări ştiinţifice studenţii au prezentat peste  350 de comunicări. 

La 19-20 aprilie 2007, a avut loc Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători (ediţia IV). 

Scopul Simpozionului a fost realizarea unui eficient schimb de idei în domeniul economic, cel 

al noilor tehnologii informaţionale între tinerii cercetători din diferite centre universitare din ţară şi 

străinătate. 

La această manifestare ştiinţifică au participat 450 de studenţi, masteranzi, doctoranzi, 

competitori de la ASEM, invitaţi de la instituţiile de învăţământ superior din Moldova (Universitatea 

de Stat, Universitatea Agrară de Stat, Universitatea Cooperatist - Comercială, Academia de 

Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Universitatea din Cahul, Institutul 

de Cercetări Economice al AŞM), din România. 

Au fost propuse următoarele recomandări: 

– Pentru evaluarea eficientă a cunoştinţelor studenţilor, să se elaboreze de către Centrul de 

Dezvoltare Curriculară şi Formare Pedagogică  teste formative şi sumative, pentru a fi 

propuse catedrelor în calitate de modele; 

– Să se editeze o revistă universitară care ar elucida diferite probleme didactice, inclusiv 

rating-ul profesorilor şi al instituţiilor, metode eficiente de predare a disciplinelor în 

instituţiile de învăţământ superior; 

– Să se practice în învăţământul superior, în calitate de metode de prelucrare şi evaluare, 

metodele interactive bazate pe student, ca proiectul, lucrări practice independente, care i-ar 

impune pe studenţi să cerceteze şi să soluţioneze în mod individual anumite probleme. 

Pornind de la faptul că activitatea didactică în universităţi trebuie să se bazeze nu doar pe 

cunoştinţe, ci şi pe competenţe, să se creeze în instituţiile de învăţământ grupe  „de onoare”, care ar 

include studenţii ce dispun de cunoştinţe performante. 

În cadrul şedinţei plenare şi în cele 20 de secţii tematice doctoranzii, masteranzii şi studenţii au 

prezentat cca 290 de comunicări. Din numărul total de comunicări – 38 au fost susţinute de 

participanţii de la instituţiile din republică şi din străinătate. 

Lucrările doctoranzilor, masteranzilor au fost publicate în vol. I al Simpozionului (131 de 

lucrări). Lucrările studenţilor (79 lucrări) de valoare ştiinţifică, recomandate de birourile secţiilor sunt 

publicate în vol. II al Simpozionului. 

Catedra „Filosofie şi Politologie” a organizat 2 conferinţe ştiinţifice studenţeşti pe tema 

„Probleme filosofice şi metodologice ale ştiinţei economice” (organizate de dl P. Rumleanschi), la  

20 şi 27 mai pentru studenţii de la facultăţile CON şi FIN, şi la 21 şi 29 noiembrie   pentru studenţii 

de la facultăţile BAA, la care au fost discutate în jurul a 90 de referate ştiinţifice studenţeşti. Cele mai 

bune referate au fost  recomandate pentru simpozionul  tinerilor cercetători din ASEM. 
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În cadrul cercului „Minerva”, T. Dumitraş a organizat şi ţinut 2 mese rotunde cu studenţii 

specialităţii „Turism” cu tema: 1) Influenţa dezvoltării ştiinţei şi progresului civilizaţiei asupra 

valorilor spirituale contemporane (octombrie  2007); 2) Despre valorile tineretului contemporan 

(noiembrie 2007). 

Activitatea de cercetare ştiinţifică este o formă de instruire şi în acelaşi timp de propagare a 

cunoştinţelor. În acest context, anual, în cadrul catedrei „Limbi Moderne Aplicate” se desfăşoară 

Conferinţa Ştiinţifică Studenţească. Obiectivele definite prioritar pe care şi le propun organizatorii 

conferinţei sunt multiple: 

– stabilirea corelaţiei informaţia/tema; 

– determinarea strategiilor de prelucrare a informaţiei; 

– selectarea şi valorificarea informaţiei; 

– axarea informaţiei asupra actualităţii; 

– exprimarea atitudinilor la nivel de concepţii prezentate; 

– stabilirea  finalităţilor şi modalităţi de soluţionare etc. 

Organizarea  anuală a Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti a devenit o tradiţie. În 2007, a avut loc 

cea de-a VII-a ediţie a acestei Conferinţe, genericul căreia a fost „Probleme actuale (economice, 

politice, sociale) şi oportunităţi în procesul de integrare europeană”.  

La organizarea şi desfăşurarea ei a participat practic tot efectivul catedrei. La Conferinţă au 

participat studenţii facultăţilor „Finanţe”, „Contabilitate”, „Economie generală şi Drept”, 

“Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”  din cadrul ASEM. Genericul Conferinţei se 

anunţă de la începutul anului de învăţământ, ceea ce permite studenţilor să dispună de timp suficient 

pentru pregătire. 

În anul 2007, lucrările Conferinţei au avut loc în două secţiuni: L. franceză şi L. engleză. 

Şedinţele ambelor secţiuni au avut loc la 23 aprilie 2007. Juriul a fost format din profesorii catedrei, 

precum şi din studenţii ce au obţinut diplome în anii precedenţi. 

În anul curent, la secţia engleză au fost prezentate 15 rapoarte, iar la secţia franceză – 14. 

Comunicările prezentate au oglindit aspectele social-politice şi social-economice actuale. Prezentarea 

rapoartelor a fost diferită din punctul de vedere al competenţelor lingvistice, totuşi marea majoritate a 

comunicărilor au fost efectuate într-un limbaj corect, fluent şi clar.  

La 27 aprilie 2007, catedra „Matematică” a organizat Olimpiada „Matematici economice” 

pentru studenţii anului I de studii. Au participat 25 de studenţi de la toate facultăţile ASEM. 

Câştigătorii au fost premiaţi cu diplome. 
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IX. Potenţialul ştiinţific uman şi pregătirea cadrelor 

Academia dispune de un potenţial ştiinţific impunător pentru efectuarea investigaţiilor în 

diverse domenii ale ştiinţei economice, dezvoltarea învăţământului economic superior. 

În prezent, în cadrul ASEM activează 480 cadre didactico-ştiinţifice titulare, inclusiv 30 doctori 

habilitaţi şi 206 doctori în ştiinţe. În componenţa lor sunt 3 membri corespondent ai AŞM, un 

membru de onoare al Academiei Române, membri ai Academiei Internaţionale de Informatizare, 

Academiei Româno-Americane (Tabelul 3), în teme finanaţate de la bugetul de stat participă 43 de 

persoane, inclusiv: cercetători – 40, doctori în ştiinţe – 23, doctori habilitaţi – 3 (3).  

 

Tabelul 3 

Potenţialul ştiinţific al ASEM în anul 2007 

Nr. 
d/o Catedrele 

Ponderea 
personalului cu 

titlu (grad) 
ştiinţific (%) 

2006 

Ponderea 
personalului cu 

titlu (grad) 
ştiinţific (%) 

2007 
1.  Management Social 100.0 92.8 
2.  Filosofie şi politologie 87.5 87.5 
3.  Management 88.0 82.0 
4.  Matematică 81.2 83.3 
5.  Merceologie şi Comerţ 83.3 83 
6.  Bănci şi activitate bancară 61.9 76.1 
7.  Economie şi politici economice 60.0 69.2 

1.  Investiţii şi pieţe de capital 55.5 66.6 
2.  Cibernetică şi informatică economică 63.1 66.6 
3.  Teorie economică şi doctrine economice 73.6 64.7 
4.  Marketing şi Logistică 66.6 62.6 
5.  Contabilitate şi audit 60.6 60.6 
6.  Relaţii economice internaţionale 55.5 58.8 
7.  Turism, servicii hoteliere 57.1 55.5 
8.  Statistică şi previziune economică 50.5 50.5 
9.  Drept privat 47.6 50 
10.  Bazele informaticii economice 35.2 47.1 
11.  Analiza activităţii economico-financiare 46.6 46.6 
12.  Finanţe şi asigurări 51.4 43.5 

1.  Drept public 37.5 40 
2.  Geografie şi economia mediului 42.8 37.5 
3.  Contabilitate 25.0 37.5 
4.  Instruire economică şi comunicări de afaceri 31.2 31.2 
5.  Limbi moderne de afaceri 10.4 14.6 
6.  Educaţie fizică şi sport 8,33 8,33 
7.  Limbi moderne aplicate - - 

 TOTAL: 48,5 52 
 

Pregătirea cadrelor ştiinţifice are loc prin studii postuniversitare specializate, doctorat, 

competiţiune şi  masterat.  
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Învăţământul postuniversitar prin doctorat 

Doctoratul ASEM a fost înfiinţat conform ordinului Comisiei Superioare de Atestare nr.11 

din 4 decembrie 1992 şi i s-a acordat dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice la 9 specialităţi:  

08.00.01. Economie politică; doctrine economice;  

08.00.05. Economie şi management (în ramură);  

08.00.06. Marketing; logistică;  

08.00.10. Finanţe; monedă; credit;  

08.00.11. Statistică economică; 

08.00.12. Contabilitate; audit; analiză economică;  

08.00.13. Metode economico-matematice;     

01.05.05. Sisteme informaţionale; 

08.00.14. Economie mondială; relaţii economice internaţionale; 

11.00.02. Geografia economică, politică şi socio-umană. 

Doctoratul este o formă de învăţământ postuniversitar, superioară masteratului, care se 

realizează prin activitate de cercetare ştiinţifică, şi se organizează în scopul pregătirii cadrelor 

ştiinţifice de înaltă calificare pentru necesităţile ştiinţei, tehnicii, învăţământului, culturii, 

economiei naţionale şi altor domenii de activitate, care asigură progresul tehnico-ştiinţific şi 

social-economic al ţării.  

Organizarea procesului de studii la doctorat: 

 Academia dispune de un potenţial ştiinţific considerabil pentru pregătirea cadrelor 

ştiinţifice de înaltă calificare prin doctorat. Prin dispoziţiile Consiliului Naţional pentru 

Acreditare şi Atestare, în prezent, 71 de persoane, cadre didactice cu funcţii de 

conducere de doctorat efectuează conducerea doctoranzilor. Din ei au grad ştiinţific de 

doctor habilitat – 26 persoane, iar cu grad ştiinţific de doctor – 45 persoane.  

 Doctoratul se desfăşoară sub formă de învăţământ la zi, precum şi cu formă de 

învăţământ cu frecvenţă redusă, cu finanţarea de la bugetul de stat şi în bază de contract 

cu plată. Taxa pentru studii se stabileşte pentru fiecare an aparte de către Senatul 

ASEM. 

 Durata studiilor de doctorat este de 3  ani. 

Admiterea la doctorat, începând cu 2005, se desfăşoară în baza Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi a postdoctoratului, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.914 din 26 august 2005, în baza ordinului Ministerului Educaţiei şi Tineretului „Cu privire la 

învăţământul postuniversitar prin doctorat”, emis pentru fiecare an de studii şi conform planului 

de admitere. 
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În 2007, la doctorat au fost înmatriculaţi 47 persoane, dintre care 13 persoane au fost 

înmatriculate din surse bugetare, 32 prin contract şi 2 din surse extrabugetare. În calitate de 

competitori au fost înscrişi 5 persoane. 

La momentul de faţă îşi fac studiile 215 doctoranzi (inclusiv: 139 din surse bugetare,  66 

prin contract şi 10 din surse extrabugetare) şi 36 competitori. 

Numărul şi promoţiile doctoranzilor pe ramuri ale ştiinţei 

Ramura Nr. de doctoranzi la 
1.12.2007 

Nr. de absolvenţi în 
2007 

Economie 209 50 

Geografie 4 - 

Informatică 2 - 
 

În ASEM funcţionează 8 Consilii Ştiinţifice Specializate şi 7 Seminare Ştiinţifice de Profil. 
 

LISTA CONSILIILOR  ŞTIINŢIFICE  SPECIALIZATE ALE ASEM 
 

DH 32-08.00.01-25.12.03 

Preşedinte       MOLDOVAN Dumitru, dr. habilitat m.c. al AŞM   

Secretar ştiinţific       FEURAS Eugenia, dr. habilitat 

Specialitatea: Economie politică; doctrine economice. 

DH 32-08.00.05-25.12.03 

Preşedinte       COTELNIC Ala, dr. habilitat  

Secretar ştiinţific      BELOSTECINIC Marina, dr. 

Specialitatea: Economie şi management (în ramură). 

D 32-08.00.06-25.12.03 

Preşedinte       BELOSTECINIC Grigore, dr. habilitat, m.c. al AŞM 

Secretar ştiinţific       MOLDOVAN-BATRÂNAC Viorelia , dr. 

Specialitatea: Marketing; logistică. 

D 32-08.00.10-25.12.03 

Preşedinte       COBZARI Ludmila, dr. habilitat  

Secretar ştiinţific       BOTNARI Nadejda, dr. 

Specialitatea: Finanţe; monedă; credit. 

D 32-08.00.12-25.12.03 

Preşedinte   ŢURCANU Viorel, dr. habilitat  

Secretar ştiinţific       GRABAROVSCHI Ludmila, dr. 

Specialitatea: Contabilitate; audit; analiză economică. 
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D 32-08.00.13-26.02.04 

Preşedinte       BOLUN Ion, dr. habilitat  

Secretar ştiinţific       BRAILA Alexandru, dr. 

Specialitatea: Metode economico-matematice. 

D 32-08.00.14-26.02.04 

Preşedinte       CHIRCĂ Sergiu, dr. habilitat, membru de onoare 

Secretar ştiinţific       CHISTRUGA Boris, dr. habilitat  

Specialitatea: Economie mondială; relaţii economice internaţionale. 

D 32-11.00.02-24.06.03 

Preşedinte       MATEI Constantin, dr. habilitat  

Secretar ştiinţific       SAINSUS Valeriu, dr.  

Specialitatea: Geografie economică, politică şi socio-umană. 

 

LISTA SEMINARELOR  ŞTIINŢIFICE  DE PROFIL ALE ASEM 

 

1. Probleme teoretico-metodologice şi doctrinale ale ştiinţei economice fundamentale 

Conducător: Eugenia Feuraş, prof. univ. dr. hab. 

2. Managementul şi marketingul în economia contemporană 

Conducător: Vadim Cojocaru, prof. univ. dr. 

3. Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar 

Conducător: Rodica Hîncu, prof. univ. dr. hab. 

4. Problemele contabilităţii, auditului şi analizei economico-financiare 

Conducător: Eudochia Bajerean, conf. univ. dr. 

5. Suportul analitico-informatic al societăţii 

Conducător: Ilie Costaş, prof. univ. dr. hab. 

6. Relaţii economice internaţionale în sistemul mondial contemporan 

Conducător: Boris Chistruga, conf. univ. dr. hab. 

7. Geografia economică, socială şi politică 

Conducător: Dorin Vaculovschi, conf. univ. dr. 

  
În anul 2007, au fost susţinute: 3 teze de doctor habilitat (din care 2 sunt confirmate la 

CNAA, iar 1 este în examinare la CNAA) şi 18 teze de doctor (din care 10 sunt confirmate la 

CNAA, iar 8 sunt în examinare la CNAA). 
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Susţinerea tezelor de doctor habilitat şi doctor  

la Consiliile ştiinţifice  specializate ale ASEM şi confirmate la CNAA 

în anul 2007 

TEZE DE DOCTOR HABILITAT 

 

1. Fundamentarea de noi abordări ale managementului strategic şi cros-cultural 

Autor: Svetlana-Zorina Şişcan 

Gradul: doctor habilitat în economie 

Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în ramură) 

Data susţinerii: 26.01.2007 

Consultant ştiinţific: Ala Cotelnic, doctor habilitat, profesor universitar 

2. Teoria şi practica de evaluare a unităţilor economice în baza cerinţelor actuale bancare 

Autor: Natalia Băncilă 

Gradul: doctor habilitat în economie 

Specialitatea:  08.00.10 – Finanţe; monedă; credit 

Data susţinerii: 19.05.2007 

Consultant ştiinţific: Anatol Caraganciu, doctor habilitat, profesor universitar 

 

TEZE DE DOCTOR 

1. Perfecţionarea sistemelor fiscale în perspectiva integrării europene şi contribuţiei la 

formarea veniturilor bugetare (experienţe moldo-române) 

Autor: Gheorghe Gogîrnoiu 

Gradul: doctor în economie 

Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit 

Data susţinerii: 03.03.2007 

Conducător ştiinţific: Rodica Hîncu. doctor habilitat, conferenţiar universitar 

2. Crearea şi gestionarea imaginii firmei 

Autor: Mihail Solcan 

Gradul: doctor în economie 

Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în ramură) 

Data susţinerii: 17.04.2007 

Conducător ştiinţific: Vadim Cojocaru, doctor, profesor universitar 

3. Managementul strategic ca un factor al formării şi realizării efective a potenţialului uman 

la întreprindere 

Autor: Irina Movilă 
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Gradul: doctor în economie 

Specialitatea: 08.00.05  Economie şi management (în ramură) 

Data susţinerii: 17.04.2007 

Conducător ştiinţific: Ludmila Bilaş, doctor, conferenţiar universitar 

4. Impactul politicii monetare asupra creşterii economice 

Autor: Veronica Cuhal 

Gradul: doctor în economie 

Specialitatea:  08.00.10 - Finanţe; monedă; credit 

Data susţinerii: 20.04.2007 

Conducător ştiinţific: Anatol Caraganciu, doctor habilitat, profesor universitar 

5. Influenţa politicii de preţ asupra gestiunii financiare a agenţilor economici  

Autor: Ana Gumovschi 

Gradul: doctor în economie 

Specialitatea:  08.00.10 – Finanţe; monedă; credit 

Data susţinerii: 05.05.2007 

Conducător ştiinţific: Sergiu Chircă, doctor habilitat, profesor universitar 

6. Perfecţionarea organizării administrării resurselor umane în întreprinderile de producere 

a berii, a apei minerale şi a băuturilor răcoritoare din Republica Moldova 

Autor: Iacov Tihman 

Gradul: doctor în economie 

Specialitatea:  08.00.05 – Economie şi management (în ramură) 

Data susţinerii: 11.05.2007 

Conducător ştiinţific: Iurie Lariuşin, doctor, conferenţiar universitar 

7. Managementul schimbării ca factor decisiv în asigurarea viabilităţii firmei 

Autor: Ludmila Negruţă 

Gradul: doctor în economie 

Specialitatea:  08.00.05 Economie şi management (în ramură) 

Data susţinerii: 26.06.2007 

Consultant ştiinţific: Ala Cotelnic, doctor habilitat, profesor universitar 

8. Planificarea şi gestiunea carierei manageriale 

Autor: Victor Jumbei 

Gradul: doctor în economie 

Specialitatea:  08.00.05 – Economie şi management (în ramură) 

Data susţinerii: 03.07.2007 

Conducător ştiinţific: Vadim Cojocaru, doctor, profesor universitar 



 37

9. Aspectul stabilizării şi sporirii siguranţei funcţionării sistemului bancar al Republicii 

Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană 

Autor: Mariana Cucu  

Gradul: doctor în economie 

Specialitatea:  08.00.10 – Finanţe; monedă; credit 

Data susţinerii: 15.07.2007 

Conducător ştiinţific: Ludmila Cobzari, doctor habilitat, profesor universitar 

10. Factorii umani ai competitivităţii economiei naţionale 

Autor: Andrei Smîc 

Gradul: doctor în economie 

Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în ramură) 

Data susţinerii: 24.08.2007 

Conducător ştiinţific: Eugen Hrişcev, doctor habilitat, profesor universitar 

 

Susţinerea tezelor de  doctor la Consiliile ştiinţifice   

specializate ale ASEM ce sunt în examinare la CNAA 

 

TEZE DE DOCTOR HABILITAT 

 
1. Priorităţile structurale ale economiei în condiţiile globalizării 

Autor: Tatiana Pîşkina  

Gradul: doctor habilitat în economie 

Specialitatea:  08.00.14 – Economie mondială şi relaţii economice internaţionale 

Data susţinerii: 09.11.2007 

 

TEZE DE DOCTOR  

 
1. Impactul operaţiunilor cu valori mobiliare asupra randamentului financiar al băncilor  

Autor: Iurie Ţîrdea 

Gradul: doctor în economie 

Specialitatea:  08.00.10 – Finanţe; monedă; credit 

Data susţinerii: 24.08.2007 

Conducător ştiinţific: Angela Secrieru, doctor habilitat, conferenţiar universitar 

2. Procedeele obţinerii dovezilor de audit 

Autor: Anatolie Iachimovschi 

Gradul: doctor în economie 
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Specialitatea:  08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică 

Data susţinerii: 28.09.2007 

Conducător ştiinţific: Viorel Ţurcanu, doctor habilitat, profesor universitar 

3. Factorii determinanţi ai atragerii investiţiilor în economia naţională 

Autor: Liliana Cinic 

Gradul: doctor în economie 

Specialitatea:  08.00.10 – Finanţe; monedă; credit 

Data susţinerii: 05.10.2007 

Conducător ştiinţific: Anatol Caraganciu, doctor habilitat, profesor universitar 

4. Proprietatea intelectuală: probleme şi mecanisme de soluţionare 

Autor: Serghei Sobor 

Gradul: doctor în economie 

Specialitatea:  08.00.01 – Economie politică; doctrine economice 

Data susţinerii: 03.11.2007 

Conducător ştiinţific: Nadejda Şişcan, doctor habilitat, profesor universitar 

5. Investiţiile străine directe şi influenţa lor asupra modernizării economiei în tranziţie 

Autor: Constantin Doltu  

Gradul: doctor în economie 

Specialitatea:  08.00.01 – Economie politică; doctrine economice 

Data susţinerii:12.11.2007 

Conducător ştiinţific: Dumitru Moldovan, doctor habilitat, profesor universitar 

6. Abordarea sistemică a business-planificării în unităţile economice 

Autor: Irina Hrişcev  

Gradul: doctor în economie 

Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în ramură) 

Data susţinerii: 23.11.2007 

Conducător ştiinţific: Ala Cotelnic, doctor habilitat, profesor universitar 

7. Aspecte teoretice şi metodologice ale sistemului de monitorizare şi control la întreprinderile 

din Republica Moldova 

Autor: Doina Bodrug  

Gradul: doctor în economie 

Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în ramură) 

Data susţinerii: 23.11.2007 

Conducător ştiinţific: Marina Belostecinic, doctor, conferenţiar universitar 
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8. Tehnici extensibile de interpretare sintactico- semantică a textelor în limbaj natural 

Autor: Sergiu Creţu  

Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice 

Specialitatea: 01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse program 

Data susţinerii: 23.11.2007 

Conducător ştiinţific: Dumitru Todoroi, doctor habilitat, profesor universitar 

 

Studii postuniversitare specializate de masterat 

Masteratul ASEM a fost înfiinţat in anul 2000, în baza Regulamentului cu privire la 

învăţământul postuniversitar specializat, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.285 din 

24 martie 1997 şi a Autorizaţiilor eliberate de către Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al RM nr. 

06.773 din 29 mai 2000 nr.06.12.2243 din 17 decembrie 2002 şi nr.05-14-4988 din 08.06.2006 

ASEM este autorizată să organizeze studii prin masterat la profilul „Economie", 

„Informatică” şi  „Jurisprudenţă" după cum urmează: 

 

Codul şi denumirea specialităţii Codul şi denumirea specializării 
Titlul şi 

calificarea 
acordate 

1802 Management 1802.08 Administrarea afacerilor 

1805 Finanţe 1805.05 Administrarea  
financiar-bancară 

1806 Contabilitate şi audit 1806      Contabilitate şi audit 

Magistru în 
economie 

1852 Cibernetica şi informatica    
          economică 

1852.01 Tehnologii  
               informaţionale în  economie 

Magistru în 
informatică 

1001 Drept 1001.01 Drept economic Magistru în 
jurisprudenţă 

 

Masteratul ASEM are drept obiective: 

1. Formarea specialiştilor competitivi în mediul de afaceri. 

2. Adaptarea absolvenţilor de facultate la rigorile economiei de piaţă modernă. 

3. Dezvoltarea capacităţilor de a gestiona fluxul în creştere de informaţii profesionale 

în circulaţie la nivel managerial. 

 

Conţinutul procesului de învăţământ: 

 Învăţământul postuniversitar specializat de masterat se desfăşoară sub formă de învăţământ 

cu frecventa la zi, cu finanţare din bugetul de stat sau în bază de contract cu achitarea taxei 

de studii. Taxa pentru studii se stabileşte pentru fiecare an aparte de către Senatul ASEM. 
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 Durata studiilor este de 12 luni, cu începere de la 1 octombrie pentru deţinătorii 

diplomelor de licenţă cu profil economic, şi 1,5 ani pentru deţinătorii de diplome de 

diverse profiluri. 

 Învăţământul postuniversitar specializat de masterat se încheie cu acordarea 

diplomei de magistru şi obţinerea titlului de magistru în profilul „Economie”, 

„Informatică” sau „Drept” şi specializarea absolvită. 

 Întregul proces instructiv-educativ teoretic şi practic se organizează şi se desfăşoară pe baza 

integrării acestuia cu cercetarea ştiinţifică. 

Începând cu anul de studii 2003-2004, sistemul de evaluare a eforturilor masterandului se 

bazează pe credite transferabile. Datorită acestui sistem, deţinătorii diplomelor de magistru îşi vor 

putea echivala diplomele la alte instituţii similare în baza recunoaşterii reciproce a acestora prin 

acorduri bi-sau multilaterale din ţară şi din străinătate. 

Planurile de studii, elaborate şi aprobate de Senatul ASEM, includ setul de discipline 

fundamentale, de specializare şi opţionale cu 400 ore de auditoriu, 100 credite transferabile, pe 

module (cicluri), cât şi formele de evaluare a cunoştinţelor şi numărul de credite transferabile 

pentru fiecare disciplină în parte. Sistemul modular (pe cicluri) implementat la ASEM s-a 

dovedit a fi benefic şi apreciat de către masteranzi şi profesori.  

Acest sistem prevede predarea disciplinelor pe cicluri, conform unui orar de 2-3 săptămâni 

numai a unei discipline, cu evaluarea ei la finalizare şi trecerea la următoarea disciplină. Procesul 

de studii se finalizează cu susţinerea unei teze de masterat în faţa unei comisii de evaluare şi 

acordarea diplomei de magistru (master). Structura şi volumul tezei de masterat sînt stabilite de 

indicaţii metodice aprobate de Senatul ASEM. 
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Tabelul 1 

Înmatricularea şi absolvirea masteranzilor 

 (cu finanţare din bugetul de stat) 

 

Tabelul 2 

Înmatricularea şi absolvirea masteranzilor 

(pe contract cu achitarea taxei de studii) 

Nr. 
d/o 

Specializar

ea
Înmatriculaţi Absolvenţi 

 

 

 

 2000-

2001 

2001-

2002 

2002-

2003 

2003-

2004

2004-

2005 

2005-

2006 

2006- 

2007 

2007-

2008 

2000-

2001 

2001-

2002 

2002-

2003 

2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

(pro-

iect
1. 1802.08. 

Administrarea 

afacerilor 
8 3 

13 

(lncl. 

2 

ucr) 

11 

(lncl.1 

ucr) 

17 

18 

(incl. 1 

străin)

 

19 

(incl. 

2 

străin) 

15 

(incl. 

1 

străin) 

8 3 

13 

(lncl. 2 

ucr) 

14 

(lncl. 2 

ucr) 

17 

19 

(incl. 1 

străin) 

 

19 

(incl. 

2 

străin) 

19 

(incl. 1 

străin) 

 
2. 1805.05.Administra

rea financiar-

bancară 

5 6 12 
11 

(lncl.1 

ucr) 

10 10 10 
11 

(incl. 

1 

5 5 11 
11 

(lncl.1 

ucr) 

10 9 10 
11 

(incl. 1 

străin 
3. 1806.Contabil

itate şi audit 
4 6 6 10 5 5 5 6 4 5 4 6 5 5 5 6 

4. 1852.01.Tehnol

ogii 

informaţionale 

în economie 

3 1 1 2 2 2 

4 

(incl. 2 

străin 

2 3  1 2 2 1 

4 

(incl 

2 

str.) 

2 

TOTAL: 20 16 

32 

(lncl. 

2 ucr)

34 

(lncl. 

2 ucr)

34 

35 

(incl. 1 

străin)

38 

(incl. 4 

străin)

34 

(incl. 2 

străin)
20 13 

29 

(lncl.2 

ucr) 

33 

(lncl.3 

ucr) 

34 

34 

(incl. 1 

străin) 

38 

(incl. 4 

străin)

38 

(incl. 2 

străin)

Nr. 
d/o 

Specializarea Înmatriculaţi Absolvenţi 

 

 

 

 

2000-

2001 

2001-

2002 

2002-

2003 

2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006- 

2007 

 

2007- 

2008 
 

2000-

2001 

2001-

2002 

2002-

2003 

2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

 

2006- 

2007 

 

2007- 

2008 
(proiect)

1. 1802.08. Administrarea 

afacerilor 

3 11 18 93 92 206 271 380 3 11 15 87 44 143 130 380 

2. 1805.05.Administrarea 

financiar-bancară 

1 15 6 36 41 86 93 250 1 25 6 34 35 74 74 250 

3. 1806.Contabilitate 

şi audit 

- 2 5 7 13 18 36 65 - 2 5 5 8 13 28 65 

4. 1852.01.Tehnologii 

informaţionale în 

economie 

2 3 3 12 9 6 17 17 1 3 2 11 6 4 16 17 

5. 1001.01 Drept 

economic 

- - - - - - 49 68 - - - - - - 43 68 

TOTAL: 
 

6 

 

31 

 

321 

 

149 

 

155 

 

316 

 

466 

 

780 

 

5 

 

31 

 

27 

 

137 

 

93 

 

234 

 

291 

 

780 
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Însă dacă e să analizăm reducerea numărului de masteranzi ce îşi fac studiile în bază de 

contract cu achitarea taxei de studii (tabelul 2) aici pierderile sunt mai mari: 2001– 1 

masterand, 2002 – fără pierderi, 2003 – 5 masteranzi, 2004 – 12 masteranzi, 2005 – 62 

masteranzi (dintre care 35 au rămas în continuare la anul II), 2006 – 82 masteranzi (dintre care 63 

au rămas în continuare la anul II), 2007 – 12 masteranzi (dintre care 9 nereuşita academică, 3 

pentru neachitarea taxei). 

Marea majoritate a pierderilor a fost cauzată de exmatricularea masteranzilor pentru 

neachitarea taxei de studii şi nereuşită academică. 

Astăzi, vedem primele rezultate. Atractivitatea studiilor postuniversitare de masterat a 

crescut substanţial, semn că interesul pentru a primi o calificare de înaltă performanţă în acest 

domeniu a crescut. Cei peste 992 absolvenţi din care 25 prima promoţie, reprezintă o garanţie în 

acest sens. 

Din diagrama 1 se observă dinamica creşterii numărului de absolvenţi pe an ce trece, din 

motiv că a crescut şi numărul deţinătorilor diplomelor de licenţă care doresc să continue studiile 

postuniversitare de masterat. 

Dacă în anul 2001 am avut 25 de absolvenţi, atunci în 2007 au fost 329 de absolvenţi.  

Programele analitice ale disciplinelor conform planurilor de învăţământ corespund 

cerinţelor Planului-Cadru şi sunt elaborate în formă de broşură, care se eliberează anexat la 

diploma de Master fiecărui absolvent în parte. 

 

Procedurile de înmatriculare la studii de masterat 

În conformitate cu „Regulamentul cu privire la învăţământul postuniversitar specializat” 

aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.285 din 24 martie 1997 – admiterea la 

învăţământul postuniversitar specializat se face prin concurs, în baza criteriilor stabilite de 

Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi ministerelor de resort cu avizele Comisiei Superioare de 

Atestare. Participanţii la concurs susţin două probe la specialitatea aleasă. Cel puţin una din probe 

se susţine în scris. Comisia de admitere completează locurile vacante cu candidaţii, mediile cărora 

la probele de concurs sunt superioare, dar nu mai mici de 8 puncte şi notele la probe nu mai mici 

de 8. 

În cazul în care mai mulţi candidaţi au acumulat medii egale, prioritate vor avea acei care au 

medii superioare la diploma de licenţă. 

Avizul de înscriere la învăţământul postuniversitar specializat serveşte drept temei pentru 

eliberarea persoanei de la locul de lucru. 
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X. Potenţialul logistic. Baza tehnico-materială şi experimentală 

Cercetările ştiinţifice în cadrul Academiei sunt susţinute prin asigurări tehnice, materiale şi 

informaţionale. 

Academia de Studii Economice dispune, în prezent, de 1125 de calculatoare (Pentium II – 

20, Pentium III – 420, Pentium IV – 685). Dintre acestea, 370  de calculatoare sunt destinate 

nemijlocit procesului educaţional, fiind repartizate în 28 săli de clasă, dintre care 8 săli sunt 

specializate (pentru studierea sistemelor contabile, financiare etc.). Există, de asemenea, 16 săli 

pentru profesori, dotate cu 95 de calculatoare. Biblioteca este dotată cu 30 de calculatoare pentru 

consultarea cataloagelor şi a informaţiei electronice. Tot în cadrul bibliotecii activează un Centru 

multimedia, dotat cu 62 de calculatoare, destinate lucrului individual al studenţilor. Există şi o 

sală pentru organizarea videoconferinţelor dotată cu 10 calculatoare şi utilaj specializat. La 

căminele studenţeşti sunt instalate 35 de calculatoare pentru lucrul individual. Restul 

calculatoarelor sunt repartizate la decanate, catedre, servicii şi alte subdiviziuni. 

În procesul de predare se utilizează 20 de dispozitive de proiectare multimedia, 20 de 

calculatoare portabile (notebook) şi 22 de retroproiectoare. 

Toate calculatoarele sunt conectate la reţeaua Internet, inclusiv cele de la căminele 

studenţeşti. Capacitatea reţelei Internet constituie 4,5 Mbps. 

În plus, în ASEM se utilizează 180 de imprimante, 27 scanere şi diferite dispozitive de 

conectare la reţea (servere, radiomodeme, routere, HUB-uri etc.). 

În calculatoare sunt instalate sistemele de operare Windows XP, Windows 2000, Windows 

NT, Windows 98 sau UNIX. În calitate de soft de aplicaţie se utilizează pachetele Office 2003, 

Office 2000 şi un şir de pachete specializate (WizCount, 1C, EViews etc.). 

Unele catedre dispun de cabinete metodice dotate, biblioteci cu literatură ştiinţifică 

(catedrele „Management”, „Marketing”, „Finanţe şi asigurări”, „Contabilitate şi audit”, 

„Economie politică şi doctrine economice” ş.a.). 

Biblioteca Ştiinţifică a ASEM are misiunea de a participa la procesul de instruire, formare 

şi educare, precum şi la activitatea de cercetare ce se desfăşoară în cadrul Academiei de Studii 

Economice a Moldovei, prin dezvoltarea unei baze documentare destinate susţinerii programelor 

de învăţământ şi de cercetare ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii 

socio-profesionale din mediul universitar. Colecţia multidisciplinară a Bibliotecii ASEM are o 

dezvoltare şi o modernizare echilibrată în vederea ridicării continue a calităţii acesteia. Creşterea 

valorii colecţiilor este realizat în baza unui plan concret de acţiuni, aplicând criteriile: tematica 

studiilor şi cercetării; tipurile şi genurile de documente; cantitatea publicaţiilor; accesul liber la 

informaţie, respectarea dreptului libertăţii intelectuale, profilarea şi echilibrul, selectivitatea, 

coordonarea şi cooperarea etc.  
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Una din provocările actuale pentru bibliotecile universitare este crearea unui mediu de 

bibliotecă electronic, care să corespundă cerinţelor de studiu şi de cercetare ale utilizatorilor. 

Cunoaşterea cerinţelor utilizatorilor în Biblioteca ASEM se bazează pe analiza a mai multor 

surse, cum ar fi: planuri şi teme de cercetare ştiinţifică; bibliografii facultative şi obligatorii 

pentru fiecare disciplină; sugestii personale ale cadrelor didactice şi ale altor categorii de 

beneficiari. Al doilea aspect se referă la cunoaşterea surselor de informare privind posibilităţile 

de dezvoltare a colecţiilor: piaţa editorială, cataloagele editurilor pe Internet, cataloagele 

editurilor, liste de stoc de la edituri şi librării prin e-mail. Aplicând principiile strategice în 

dezvoltarea colecţiei a Bibliotecii ASEM în perioada anului 2007, fondul documentar a crescut 

până la 342087 volume. Valoarea totală a fondului este de 5425240,19 lei. 

În colecţiile bibliotecii sunt adăugate în anul 2007 şi puse la dispoziţia utilizatorilor 12782 

volume (3036 titluri), în valoare totală 913411,91 lei, dintre care 795177,11 lei (87,1%) au fost 

alocaţi din bugetul ASEM. Din numărul total de intrări noi, 10913 exemplare sunt cărţi, 1478 

volume publicaţii seriale, 78 documente audio-video şi electronice, 29 manuscrise, 100 

autoreferate, 184 programe şi alte tipuri de documente. Al doilea an consecutiv se menţine un 

indice performant pentru numărul total de titluri noi. Din cele 12782 unităţi, 59,2% (7572 unităţi) 

sunt publicaţii didactice, iar cealaltă parte (3848 unităţi) reprezintă literatura ştiinţifică.  

Informarea utilizatorilor prin periodice şi seriale s-a realizat asigurându-se 320 de 

abonamente (creştere aproape de 2 ori în comparaţie cu anul precedent) în valoare de 255574,80 

lei la principalele publicaţii locale, româneşti, ruseşti şi străine, atât cu caracter de informare 

generală, cât şi de profil economic, conform cerinţelor înaintate de catedre. La lista publicaţiilor 

periodice la care am avut abonamente se mai adaugă 95 de titluri, primite din proiecte (total 

intrări 1478 volume).  

Biblioteca ASEM deţine în structura sa 5 săli de lectură, un centru de împrumut şi un 

Centru Multimedia. Sălile de lectură au o capacitate totală de 470 locuri, în care se pot consulta 

aproximativ 342000 de documente de toate tipurile, iar Centrul de Împrumut poate pune la 

dispoziţia utilizatorilor săi 165000 de documente. Deservirea studenţilor şi doctoranzilor, a 

corpului profesoral-didactic şi a specialiştilor din sfera comercială, financiară, bancară şi din 

afaceri s-a realizat, în medie, 58,2 de ore săptămânal. În anul 2007, de serviciile Bibliotecii au 

beneficiat 16795 de persoane (din care, activi 15704). Clienţii reali ai Bibliotecii ASEM sunt 

următoarele categorii: studenţi – 16041; cadre didactice – 634; doctoranzi – 130; masteranzi – 

494; alte categorii – 61; utilizatori nespecifici – 1985; utilizatori pasivi – 1091; utilizatori CNC – 

1267.  

În 2007, solicitările se concretizează în câteva date esenţiale: 16795 – utilizatori persoane 

fizice: 303158 – frecvenţă; 516363 documente consultate şi împrumutate. Perioadele cele mai 
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solicitate ale anului sunt primul şi ultimul trimestru, perioade corespunzătoare cu cele de 

activitate intensă din sistemul de învăţământ. După conţinut, categoria de documente cu cea mai 

mare solicitare o reprezintă, în continuare, literatura didactică 284516 (55,1%) din totalul 

documentelor consultate, în creştere faţă de 2006, când procentul era de 53,2%; 231847 (44,9%) 

– literatura ştiinţifică. 

Modernizarea şi informatizarea bibliotecii. Obiectivul principal al acestei activităţi este 

continuarea derulării programului de automatizare a bibliotecii. Pentru îndeplinirea scopului 

propus sunt realizate următoarele obiective:  

• introducerea şi urmărirea în exploatare, în circuitul curent al activităţii din bibliotecă a 

modulelor de catalogare şi evidenţă din cadrul pachetului integrat TINLIB, versiunea 410, 

în colaborare cu compartimentele unde sunt utilizate;  

• administrarea serverului de INTERNET, realizarea paginii WEB, accesul la serviciile 

INTERNET pentru utilizatorii şi personalul bibliotecii;  

• continuarea dotării cu noi echipamente şi introducerea acestora în sistemul informatic al 

bibliotecii. 

Fundamentarea ştiinţifică a activităţii de informatizare s-a concretizat în elaborarea de noi 

scheme privind desfăşurarea proceselor de integrare a activităţii în regim automatizat. S-a 

aprofundat consultarea documentaţiei tehnice a sistemului integrat TINLIB, noua versiune, 

inclusiv a altor documentaţii tehnice necesare pregătirii sistemului pentru instalarea Modulului 

WebOPAC. 

În prezent, s-a pus la dispoziţia publicului WebOPAC-ul de la toate posturile de lucru 

pentru utilizatori, 6 posturi ale bazei de date „Jurist”, 72 posturi de lucru pentru bazele de date 

on-line. Statistica utilizării bazelor de date EBSCO în Biblioteca ASEM indică o cea mai mare 

pondere a căutărilor în Republica Moldova. 

Crearea de servicii noi şi facilităţi noi pentru utilizatori: 

• Accesul on-line al publicului la informaţie de la toate terminalele amplasate în 

bibliotecă; 

• Informarea asupra documentelor existente în alte sisteme prin accesul  INTERNET la 

bazele de date din sistemele respective; 

• Dezvoltarea paginii Web www.lib.ase.md; 

• Dezvoltarea serviciului de Livrare electronică a documentelor; 

• Organizarea Expoziţiilor virtuale;  

• Crearea posibilităţilor de consultare a documentelor electronice;  

• Asigurarea accesului Internet gratuit pentru public; 

• Furnizarea serviciilor electronice la cerere;  
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• Crearea posibilităţilor de tehnoredactare şi copiere pe dischetă şi CD;  

• Extinderea accesului liber la colecţia în limbi străine, colecţia Băncii Mondiale şi la 

colecţia Centrului European de Documentare;  

• Extinderea accesului liber la colecţie în  toate sălile de lectură; 

• Deschiderea Centrului European de Documentare şi a Sălii de Videoconferinţe; 

• Diversificarea ofertei informaţionale a bibliotecii. Aceasta este adresată utilizatorului la 

punctele de servire: Catalogul electronic (OPAC); Baze de date (Jurist, EBSCO, 

INTAS-PERI); manuale electronice ASEM; 

• Dezvoltarea Bibliotecii digitale a publicaţiilor ASEM.  

• Inaugurarea Centrului European de Documentare (CED);  

• Crearea Bibliotecii digitale a publicaţiilor ASEM.  
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Forma 2 
Indicatorii de activitate ai ASEM în anul 2007  (proiecte şi programe) 

 
1. Resurse financiare 

Inclusiv: 

 
Numărul 
proiecte-

lor 

Numă-
rul 

colabo-
ratorilor 

Volumul 
de 

finanţare 
mii lei 

Retribui-
rea 

muncii 
(art.111), 

mii lei 

Plata 
mărfuri-

lor şi 
servicii-
lor, mii 

lei 

Alocaţii  
pentru 

deplasări, 
mii lei 

Alocaţii 
pentru 
echipa-
ment, 

mii leit

Cota 
parte de 
finanţare 

pentru 
cercetări 
funda-

mentale, 
% 

Cota parte 
de asigurare 

a bazei 
tehnico-

ştiinţifice%

Salariu 
mediu,

lei 

Total 7 43 634,6 330,2 113,5 65,6 46,0 20,5 10,2  
Inclusiv:           

1. Alocaţii 
bugetare 3 24 453,0 219,1 81,0 46,7 46,0 20,5 

10,2 1500 

Total           
Inclusiv           

Proiecte 
instituţionale 1 10 200,0 100,0 26,5 15,0 31,0 - 

- 833 
958 

Proiecte din 
programe de 
stat 

1 8 160,0 75,3 47,5 16,5 - - 
- 600 

Proiecte 
independente         

  

Proiecte de 
transfer 
tehnologic 

        
  

Proiecte 
ştiinţifice 
comune cu 
Rusia 

1 6 93,0 43,8 7,0 15,2 15,0 100 

16 1200 

Proiecte 
INTAS         

  

2. Mijloace 
speciale         

  

Total 4 19 181,6 111,1 32,5 18,9 - - - 1220 
Inclusiv           

Granturi 
internaţionale 1 10   32,8 32,8 - - - - 

- 1500 

Granturi 
internaţionale 1 3     6,6  6,6 - - - - 

- 1100 

Contracte 
economice 1 5 140,0 69,5 32,5 18,9 - - 

- 1200 

Contracte 
economice 1 1    2,2  2,2 - - - - 

- 1100 

Cofinanţarea 
proiectelor 
de transfer 
tehnologic 

        

  

Arenda           
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2. Resurse umane 
Inclusiv în cadrul 

proiectelor 
 Total

instituţionale
din 

program
e de stat

independente

Granturilor 
interna-
ţionale 

Mijloacelor 
speciale 

numărul total 43 10 8  13 12 
bază 15 - 5  - 10 

cumul 29 10 3  13 3 Personal total 
vârsta medie 36 36 34  34 40 

Inclusiv:        
numărul total 40 9 6  13 12 

bază 12 - 3  - 9 
cumul 28 9 3  13 3 

Cercetători 
ştiinţifici  

vârsta medie 36 38 40  34 40 
numărul total 18 5 3  8 2 

bază 4 - 2  - 2 
cumul 14 5 1  8 - Inclusiv femei: 

vârsta medie 37 39 35  32 42,5 
numărul total 6 3 1  1 1 

bază 2 - 1  - 1 
cumul 4 3 -  1 - 

Doctori 
habilitaţi  

vârsta medie 55 48 51  67 67 
numărul total 2 2 -  - - 

bază  - -  - - 
cumul 2 2 -  - - Inclusiv femei: 

vârsta medie 48 48 -  - - 
numărul total 23 6 5  3 9 

bază 10 - 2  - 8 
cumul 13 6 3  3 1 Doctori  

vârsta medie 38 32 40  40 43 
numărul total 8 3 3  - 2 

bază 4 - 2  - 2 
cumul 4 3 1  - - Inclusiv femei: 

vârsta medie 36 32 35  - 42,5 
Cercetători ştiinţifici până la 35 de ani 17 5 1  8 3 

Inclusiv femei: 3 2 1  - - 
Tehnicieni şi asimilaţi 2 - 2  - - 
Alte categorii de personal 1 1 -  - 6 
Personal  didactic antrenat în cercetare 21 9 3  9 - 
Doctoranzi 2 - -  - 2 
Postdoctoranzi - - -  - - 

 
3.Rezultate 

3.1. Pregătirea cadrelor 
 
 Numărul 
Teze de doctor total 1 
Teze de doctor (susţinute în anul de referinţă)  
Teze de dr. hab. (susţinute în anul de referinţă) - 
Teze de doctor susţinute în termen  - 
Teze de doctor susţinute de rezidenţi - 
Teze de doctor hab. susţinute de rezidenţi - 
Numărul personalului care a frecventat  cursuri de perfecţionare în ţară/străinătate 1 
inclusiv: din surse bugetare/din alte surse 1 
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3.2. Activitatea editorială 
Inclusiv în cadrul 

proiectelor  Total 
instituţionale programe 

de stat 
mijloacelor 

speciale 

granturilor 
interna-
ţionale 

     - 
Numărul publicaţiilor, total 28 13   15  
Inclusiv      

• Articole în reviste recenzate 
(naţion./internaţ.) 8/1 5/1   3 - 

• Articole în reviste ştiinţifice cu 
factor de impact mai mare decît 0.2      

• Monografii - - - - - 
• Culegeri de documente/culegeri 

tematice/dicţionare  - - - - 

• Manuale - - - - - 
• Lucrări metodico-didactice 1 - - 1 - 
• Teze la conferinţe 

internaţionale/naţionale 18 0/4 - 14 - 

Recenzii în reviste ştiinţifice de profil 2 - - 2 - 
Participarea la colegii de redacţie 6 - 1 5 - 

Editarea revistelor Denumirea revistelor 
„Economica”, „Drept, Economie şi Informatică” 

Societăţi ştiinţifice pe lângă organizaţie Denumirea Societăţilor ştiinţifice pe lângă organizaţie 
Asociaţia Economiştilor din Moldova 

 
3.3. Activitatea inovaţională 
Numărul de cereri prezentate - 
Numărul de brevete obţinute - 
Numărul de certificate de autor - 
Numărul de brevete implementate - 

 
3.4. Elaborări 

 Numărul 
Recomandări 4 
Acte normative, elaborate/adoptate - 
Documente de politici, elaborate/adoptate - 
Materiale, substanţe noi - 
Dispozitive - 
Mostre de maşini - 
Metode, procedee noi - 
Tehnologii noi - 
Crearea liniilor, hibrizilor, soiurilor, raselor, suşelor  - 
3.4.1. Elaborări transmise spre transfer tehnologic - 
3.4.2. Implementări - 
 

Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la unitate de cercetător ştiinţific 0,345 
Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la fiecare 100.000 lei alocaţi pentru cercetare 3,311 
Numărul de teze de doctorat susţinute, raportat la fiecare 100.000 lei alocaţi pentru cercetare 0,22 
Numărul de cercetători ştiinţifici până la 35 ani raportat la numărul total de cercetători (%) 0,425 
Alocaţii pentru echipament, raportate la alocaţiile totale de bani (%) 10% 
Resursele extrabugetare naţionale din cercetare (proiecte naţionale, oferire de servicii, consultanţă, 
realizarea producţiei ştiinţifice), raportate la  alocaţiile de la bugetul de stat (%)  

Resursele extrabugetare internaţionale (proiecte internaţionale, oferire de servicii, consultanţă, 
realizarea producţiei ştiinţifice), raportate la  alocaţiile de la bugetul de stat (%)  

Resursele extrabugetare obţinute din arendă raportate la alocaţiile de la bugetul de stat (%)  
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Forma 3 

Lucrările efectuate în cadrul temelor de cercetare 

 

I. Denumirea direcţiei strategice  

 
 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Tendinţe în dezvoltarea şi funcţionarea organizaţiilor în condiţiile economiei 
concurenţiale 

 
III. Termenul executării  

Ianuarie-decembrie 2007 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Management” 

 
V. Conducătorul temei  

Marina Belostecinic, conf. univ. dr. 
 
VI. Executorii temei  

Marina Belostecinic, conf. univ. dr.; Ion Sârbu, prof. univ. dr. hab. 
 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

În cadrul temei de cercetare, au fost elaborate concepte teoretice în crearea şi 
gestionarea imaginii firmei, luând în considerare factorii umani şi ai competitivităţii 
economiei naţionale, managementul formării carierei cadrelor de conducere. Tot în cadrul 
cercetărilor efectuate, s-au fundamentat noi abordări ale managementului strategic şi cros-
cultural. Privite sub aspectele teoretice şi metodologice de constituire a managementului, 
sunt argumentate prin trei dimensiuni: umane, culturale şi manageriale. De rând cu 
aceasta, modelul noii paradigme de management strategic şi cros-cultural este elaborat şi 
conceptualizat în trei aspecte: ontologic, gnoselogic şi axiologic. 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 

- 

 

 

 

 



 51

Forma 3 

 

I. Denumirea direcţiei strategice  

 
 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Dezvoltarea intensivă a marketingului în întreprinderile comerciale şi sfera non-
profit 

 
III. Termenul executării  

Anii 2006-2008 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Marketing şi Logistică” 
 

V. Conducătorul temei  

Oxana Savciuc, conf. univ. dr. 
 
VI. Executorii temei  

Irina Ioniţă, drd., Lilia Chiriac, drd.  

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

Zonele rurale, care se confruntă cu un nivel ridicat al şomajului ascuns sau înregistrat, 
cu o infrastructură slab dezvoltată şi cu necesităţi importante în ceea ce priveşte 
restructurarea exploataţiilor agricole, trebuie să axeze strategia de dezvoltare pe crearea 
condiţiilor necesare atragerii investiţiilor generatoare de locuri de muncă, prin intermediul 
diversificării activităţilor economice în mediul rural. Realizarea unei dezvoltări echilibrate 
şi a unei competitivităţi  sporite depind,  pe plan local, de capacitatea de mobilizare a 
tuturor actorilor implicaţi, de susţinerea  şi implementarea unor proiecte de dezvoltare cu  
impact local. 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 

____ 
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Forma 3 

 
I. Denumirea direcţiei strategice  

0011. Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi 
istoric al Moldovei în contextul integrării europene 

 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Direcţiile de dezvoltare a diferitelor forme de turism în Republica Moldova 
 
III. Termenul executării  

Ianuarie 2007-decembrie 2008 
 

IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Turism şi servicii hoteliere” 
 

V. Conducătorul temei  

Elena Turcov, prof. univ. dr. hab. 

 
VI. Executorii temei  

Adrian Bulican,  conf.univ.,  dr. 
Natalia Ţurcan, conf.univ.,  dr. 
Roman Livandovschi, conf. univ., dr. 
Mariana Ambros, drd. asist. univ. 
Tudor Stăvilă, prof. univ. dr. hab. 
Livia Rusu, asist.univ. 
Svetlana Beloi, lect. sup. drd.  
Diana Roşca, drd. 
Ruxanda Negru, drd. 
Serghei Calughin, drd. 
Marian Stan, drd. 

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 

- 
 

 

Au fost stabilite direcţiile prioritare ale cadrului juridic pentru diferite forme de 
turism  în Republica Moldova.  
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I. Denumirea direcţiei strategice  

Ecologia 
 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Elaborarea recomandărilor pentru refolosirea ambalajelor din industria alimentară 
 
III. Termenul executării  

01.01.2007-01.12.2007 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Merceologie şi Comerţ” 
 

V. Conducătorul temei:  

Ion Vrednic, conf. univ. dr. 
 
VI. Executorii temei: colaboratorii catedrei  

1. Vitalie Cozmic, conf. univ. dr. 
2. Ghenadie Şpac, conf. univ. dr. 
3. Tatiana Negruţă, şef lab. 

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

În ţările UE, există cerinţe la nivel legislativ, potrivit cărora întreprinderile alimentare 
organizează colectarea ambalajelor  pentru reutilizarea lor. A fost analizată, de către 
colaboratorii catedrei, situaţia de la fabrica de conserve „Natur- Vit”. S-a constatat că 
toate deşeurile de la fabrică, de sticlă, carton, hârtie sunt predate la întreprinderile 
respective pentru reutilizare. Însă, colectarea ambalajelor folosite nu este organizată. 
Pentru aceasta, au fost elaborate recomandări, care prevăd: colectarea, acumularea şi 
predarea pentru prelucrare la fabrici specializate. 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 

Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 
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I. Denumirea direcţiei strategice  

 
 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Redistribuirea puterii publice între autorităţile publice şi agenţii independenţi de 
reglementare 

 
III. Termenul executării  

Anii 2006-2008 

 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Management social” 

 
V. Conducătorul temei  

Dorin Vaculovschi, conf. univ. dr. 

 
VI. Executorii temei  

Membrii catedrei „Management social” 

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

Dat fiind faptul că Republica Moldova este adepta principiilor autonomiei locale, în 
baza cărora unităţile administrativ-teritoriale au dreptul şi capacitatea de a se gestiona în 
mod independent, fără amestecul autorităţilor publice centrale sau al altor autorităţi de la 
alte nivele, un rol foarte important în aplicarea corectă a acestor principii, îl reprezintă 
baza materială de care dispune o anumită localitate, adică patrimoniul acesteia. Problema 
gestiunii patrimoniului public, este una dintre cele mai noi şi mai puţin exploatate de către 
autorităţile publice locale, iar aceasta se datorează tocmai lipsei de experienţă a 
autorităţilor publice locale în domeniul administrării eficiente a proprietăţii publice. Deşi 
există un cadru legislativ, care reglementează raporturile patrimoniale atât la nivel local, 
cât şi la nivel central, totuşi, autorităţile publice sunt puse în faţa unor importante 
obstacole ce stau în calea gestiunii corecte a patrimoniului public.  

Bunurile proprietate publică reprezintă şi o bază materială destul de importantă pentru 
crearea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice locale, astfel, au fost evidenţiate 
formele de administrare eficientă a bunurilor proprietate publică ca premise necesare 
pentru sporirea calităţii prestării de servicii publice. 
Este incontestabilă importanţa administrării corecte a proprietăţii publice, deoarece 
aceasta poate deveni o sursă sigură de venit în bugetele locale, poate contribui la sporirea 
prestării calitative a serviciilor publice, precum şi la crearea unei imagini pozitive a 
localităţii din al cărei patrimoniu fac parte. 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 

- 
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Forma 3 

 

I. Denumirea direcţiei strategice  

Politici şi modele de creştere economică: aspecte teoretice şi metodologice. Studii de 
caz privind Republica Moldova. 

 

II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Aplicarea modelelor de echilibru macroeconomic în promovarea politicilor de 
creştere economică. 

 
III. Termenul executării  

Anii 2007-2009 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Economie şi Politici economice” şi  laborator „Analize şi Politici 
economice” 

 
V. Conducătorul temei  

Conf. univ. dr. Aurelia Tomşa, şef catedra „Economie şi Politici economice”, şef-
laborator „Analize şi Politici economice” 

 

VI. Executorii temei  

Catedra „Economie şi Politici economice” şi  laboratorul „Analize şi Politici economice” 

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

Scopul: Studierea şi elaborarea modelelor şi politicilor eficiente de creştere 
economică pentru Republica Moldova. 

Rezultatele preconizate: 
În baza investigaţiilor efectuate privind rolul şi importanţa politicilor economice în 

asigurarea creşterii economice, metodelor şi tehnicilor de evaluare a rezultatelor activităţii 
economice, precum şi starea curentă a cadrului aplicativ al acestora pentru asigurarea unei 
creşteri economice eficiente în Republica Moldova, vom propune:  

 noi metode de evaluare a rezultatelor activităţii economice, bazate pe demersuri 
moderne de analiză economică;  

 metode analitice de calculare a rezervelor de creştere economică;  
 soluţii de perfecţionare a cadrului normativ şi legislativ privind asigurarea unei 

creşteri economice eficiente;  
 elaborarea scenariilor de creştere economică pentru Republica Moldova;  
 metode de evaluare a efectelor politicilor macroeconomice aplicate;  
 estimarea eficienţei modelelor de creştere economică.  

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 
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I. Denumirea direcţiei strategice  

Potenţialul competitiv al economiei naţionale: posibilităţi de valorificare pe piaţa 
internă, europeană şi mondială  

 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Elaborarea conceptului demografic al Republicii Moldova în condiţiile globalizării şi 
integrării europene 

 
III. Termenul executării  

Anii 2005-2008 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Geografie şi Economia Mediului” 
 

I. Conducătorul temei  

Prof. univ. dr. hab. Constantin Matei 
 

V. Executorii temei  

Conf. univ. dr. M. Mâtcu; conf. univ. dr. V. Sainsus; conf. univ. dr. M. Hachi 
 
VI. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

Lipsa studiilor demografice sistematice şi situaţia economică deplorabilă în Republica 
Moldova au consecinţe grave în formarea situaţiei demografice şi evoluţia durabilă socio-
economică. Transformările economice şi politice s-au reflectat negativ şi asupra bazei 
statistice necesare pentru studierea evoluţiei efectivului populaţiei şi fenomenelor 
demografice. 

Etapele iniţiale de cercetări includ problemele de acumulare a informaţiei 
demografice pentru ultimul deceniu, analiza materialelor statistice şi evidenţierea 
tendinţelor de evoluţie a fenomenelor demografice. Toate acestea vor servi ca bază pentru 
elaborarea conceptului demografic de perspectivă al Republicii Moldova şi, ulterior, 
pentru elaborarea directivelor principale ale politicii demografice a Republicii Moldova. 

 
VII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 

Fără suport financiar 
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I. Denumirea direcţiei strategice  

Securitate socială 
 

II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Sistemul de asistenţă socială în Republica Moldova 
 
III. Termenul executării  

Ianuarie-septembrie 2007 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Drept privat” 
 

V. Conducătorul temei  

Evlampie Donos, conf. univ. dr. 
 

VI. Executorii temei  

Evlampie Donos, conf. univ. dr. 

 

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

Reformarea sistemului de securitate socială  în R.M. reprezintă un imperativ al 
perioadei actuale. Începând din 1990, R.M. a traversat mai multe perioade de reformare, 
însă, spre regret, până în prezent, situaţia în domeniul securităţii sociale continuă să 
rămână dificilă,  în procesul  elaborării lucrării, accentele fiind puse pe  cadrul legislativ şi 
instituţional al sistemului. Problema finanţării continuă să fie dificilă, având în vedere 
impactul economic şi crearea unui mediu favorabil de activitate a agenţilor economici. 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 

Direcţiile de asistenţă socială 
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I. Denumirea direcţiei strategice  

Comunicare managerială de afaceri 
 

II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Probleme ale comunicării manageriale în sistemul socio-economic actual 
 

III. Termenul executării  

01.09.05 – 12.12.07 
 

IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Instruire economică şi comunicare de afaceri” 

 
V. Conducătorul temei  

Raisa Borcoman, conf. univ. dr. 
 

VI. Executorii temei  

T. Kadârbaeva, conf .univ. dr.; L. Cepraga, conf. univ. dr.; S. Bîrsan, conf. univ. dr., M. 
Mancaş, lect. sup.; A. Racu-Cicală, conf. univ.; M. Gheras, lect. sup. drd., T. Boico, lect. 
sup. drd.; L. Vicol, lect. sup. drd; N. Căruntu, lect. sup. drd. 

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

Se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, valoarea teoretică şi practică, 
în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, recomandările principale 
vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice executate, 
importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a  R. 
Moldova. 

Valoarea teoretică şi practică a studiilor se evidenţiază prin impactul lor asupra 
optimizării activităţii de predare a ştiinţelor comunicării în sistemul de învăţământ din 
R.M., asupra elaborării lucrărilor metodice, programelor, manualelor, indicaţiilor 
metodice, culegerilor de probleme, situaţiilor de caz şi testelor ş.a. 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 

- 
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I. Denumirea direcţiei strategice  

Studii asupra terminologiei juridice 
 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Studii asupra terminologiei economice la etapa contemporană în R.M. 
 
III. Termenul executării  

Anii 2006-2010 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Instruire economică şi comunicare de afaceri” 
 
V. Conducătorul temei  

Lucia Cepraga, conf. univ. dr.  

 
VI. Executorii temei  

Conf. univ. dr., R. Borcoman; conf. univ. dr., S. Bîrsan; lect. sup. drd. T. Boico.; conf. 
univ. A. Racu-Cicală; lect. sup. L. Culjinschi 

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

Se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, valoarea teoretică şi practică 
în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, recomandările principale 
vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice executate, 
importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a  R. 
Moldova. 

Valoarea teoretică şi practică a studiilor constă în rolul lor asupra optimizării 
activităţii de predare a ştiinţelor comunicării în sistemul de învăţământ superior din R.M.б 
asupra elaborării programelor analitice, indicaţiilor metodice, manualelor, dicţionarelor, 
culegerilor de teste şi altor suporturi de cursuri. 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 
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I. Denumirea direcţiei strategice  

Studierea şi fundamentarea problemelor în domeniile economiei mondiale şi 
relaţiilor economice internaţionale în condiţiile globalizării şi regionalizării. 

II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Probleme ale creării premiselor integrării Republicii Moldova în Uniunea 
Europeană în condiţiile globalizării şi regionalizării 

III. Termenul executării  

Ianuarie-decembrie 2007 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Relaţii Economice Internaţionale” 
V. Conducătorii temei  

Boris Chistruga, conf. univ. dr. hab., Constantin Postică, conf. univ. dr. 
VI. Executorii temei  

Membrii catedrei  „Relaţii Economice Internaţionale” 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

Activitatea catedrei REI în domeniul cercetărilor ştiinţifice şi utilizărilor lor a fost 
orientată în următoarele direcţii:  

• Studierea şi fundamentarea creării premiselor integrării Republicii Moldova în 
Uniunea Europeană în condiţiile globalizării şi regionalizării; 

• Analiza şi sistematizarea cercetărilor catedrei REI orientate spre determinarea şi 
cunoaşterea modificărilor produse în economia naţională a Republicii Moldova ce 
vizează activitatea economică externă; 

• Publicarea articolelor ştiinţifice, prezentarea comunicărilor la mesele rotunde, 
simpozioane ştiinţifice referitoare la tema de cercetare;  

• Rezultatele cercetărilor pot fi utilizate şi în procesul didactic din cadrul 
disciplinelor catedrei REI. 

 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 

- 
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I. Denumirea direcţiei strategice  

Potenţialul competitiv al economiei naţionale. Posibilităţi de valorificare pe piaţa 
internă, europeană şi mondială 

 

II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Cercetarea nivelului de dezvoltare al economiei Republicii Moldova în dependenţă 
de criteriile de aderare la U.E. 

 

III. Termenul executării  

01 ianuarie-31 decembrie 2007 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Laboratorul „Problemele teoriei economice contemporane” 
 

V. Conducătorul temei  

Dumitru Moldovan, prof. univ. dr. hab., membru-corespondent al AŞM, decanul 
facultăţii „Relaţii Economice Internaţionale” 

 
VI. Executorii temei  

Dumitru Moldovan, prof. univ. dr. hab.; Constantin Doltu, drd. 
 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

Ţările lumii se specializează în dependenţă de avantajele ce le deţine ţara respectivă 
în raport cu alte ţări, de aceea, de către D. Moldovan, au fost cercetate noile avantaje 
comparative şi competitive ale Republicii Moldova şi formulate propuneri concrete cu 
privire la determinarea direcţiilor prioritare de specializare şi dezvoltare a economiei 
moldoveneşti.  

Specializarea internaţională a unei economii se face, de asemenea, şi în dependenţă 
de potenţialele pieţe de desfacere, de aceea, subsemnatul a studiat avantajele şi 
dezavantajele aderării Republicii Moldova la diferite grupări economice regionale, cum 
ar fi CSI şi UE. A fost fundamentată ideea reorientării fluxurilor comerciale spre pieţele 
stabile şi vaste din Occident.  

Adaptând teoriile specializării internaţionale la condiţiile concrete ale unei ţări în 
tranziţie, subsemnatul a identificat şi mecanismele care trebuie utilizate pentru 
respecializarea rapidă şi eficientă a economiei moldoveneşti: investiţiile străine directe, 
politica comercială, asistenţa economică externă. În cazul ISD, statul stabileşte anumite 
înlesniri şi condiţii mai atractive pentru investitorii străini care investesc în ramurile de 
specializare a economiei moldoveneşti. În scopul protejării pieţei interne a produselor, 
în care urmează să se specializeze economia Republicii Moldova, se propune 
renegocierea unor condiţii de aderare la OMC, ceea ce este posibil în cazul ţărilor în 
curs de dezvoltare, din categoria cărora face parte acum şi ţara noastră.  

În cadrul pregătirii şi susţinerii tezei de doctor în economie a d-lui C.Doltu, în baza 
metodelor de cercetare tradiţionale (analiza, sinteza, inducţia, deducţia ş.a.) şi 
contemporane (metoda sistemică, multilineară) a fost efectuată sistematizarea şi 
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sintetizarea teoriilor cu privire la rolul investiţiilor străine directe (ISD) în modernizarea 
economiei în tranziţie; au fost identificate noile tendinţe în evoluţia volumului şi a 
structurii investiţiilor străine directe atât pe plan mondial, cât şi la nivelul unor ţări în 
tranziţie; a fost definită interdependenţa dintre ISD şi perspectivele integrării europene a 
Republicii Moldova.  

De asemenea, au fost identificate modalităţile de folosire a ISD pentru 
modernizarea economiilor în tranziţie, în special pentru schimbarea tipului de 
specializare internaţională a acestora, şi căile de ameliorare a climatului investiţional în 
Republica Moldova. 

S-au făcut următoarele propuneri în scopul îmbunătăţirii climatului investiţional: 
1. Stipularea clară, în Codul Civil al Republicii Moldova, a garanţiilor de protecţie a 

tuturor tipurilor de proprietate privată, a drepturilor şi libertăţilor antreprenorilor. 
2. Stabilirea, pentru ISD, a vacanţelor fiscale pe termen de 3-5 ani în ramurile 

prioritare de activitate, în ramurile în care economie moldovenească urmează să 
se specializeze. 

3. Simplificarea reglementărilor netarifare pentru exportul producţiei create în 
întreprinderile ce funcţionează în baza ISD. 

4. Anularea impozitării suplimentului la remunerarea muncii, a cheltuielilor pentru 
publicitate şi pregătirea cadrelor. 

5. Implementarea reală a normelor de faliment pentru întreprinderile tuturor 
formelor de proprietate. 

În baza metodelor contemporane de cercetare, a fost estimat impactul investiţiilor 
străine directe asupra procesului de modernizare a întreprinderilor autohtone şi a fost 
identificat rolul acestor investiţii în procesul de integrare a Republicii Moldova în 
Uniunea Europeană.  

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 
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Forma 3 

 

I. Denumirea direcţiei strategice  

Potenţialul competitiv al economiei naţionale. Posibilităţi de valorificare pe piaţa 
internă, europeană şi mondială 

 

II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Aspecte instituţionale ale dezvoltării durabile 
 
III. Termenul executării  

01 ianuarie-31 decembrie 2007 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Laboratorul „Problemele teoriei economice contemporane” 
 

V. Conducătorul temei  

Olga Sorocean, prof. univ. dr. hab. 
 
VI. Executorii temei  

Olga Sorocean, prof. univ. dr. hab.; Diana Ignatiuc, drd.; Crina Malcoci, drd., Ceaicovschi 
Alexandr, drd. 

 

VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

Deoarece, în economia contemporană, relaţiile de dominare şi subordonare capătă o 
importanţă în creştere, concepţia dezvoltării durabile şi a componentelor sale – 
competitivitatea economiei naţionale şi securitatea economică – au fost analizate din 
punct de vedere al influenţei instituţiilor puterii. Instituţiile puterii au fost interpretate ca 
un sistem multilateral.  

Sistemul contemporan al puterii include:  
– puterea de stat (economică, legislativă, judiciară);  
– puterea instituţiilor financiare; 
– puterea corporativă (din partea businessului mare), inclusiv puterea 

monopolurilor; 
– puterea „socială” (din partea instituţiilor civile); 
– puterea „neformală” (a tradiţiilor, valorilor etico-morale, canoanelor religioase, 

ideologiei); 
– puterea instituţiilor externe (din partea economiei mondiale şi a organizaţiilor 

internaţionale). 
Pentru crearea unui sistem al puterii echitabil şi viabil, care permite asigurarea 

competitivităţii economiei naţionale şi a securităţii economice şi, respectiv, garantează 
dezvoltarea durabilă a societăţii, sunt necesare următoarele condiţii: 

1. repartizarea raţională a puterii între participanţii la activitatea economică;  
2. eficientizarea activităţii subiecţilor concreţi ai puterii; 
3. integrarea instituţiilor puterii, stabilirea relaţiilor constructive între ele, dezvoltarea 

formelor de parteneriat social între business, stat, instituţii civile, patronat, 
sindicate; 
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4. elaborarea mecanismului de responsabilitate a puterii (la diferite niveluri, în 
primul rând, de stat) în faţa societăţii; 

5. orientarea întregului sistem al instituţiilor puterii spre asigurarea obiectivelor 
competitivităţii economiei naţionale şi a securităţii economice.  

Securitatea economiei naţionale a fost interpretată prin prisma siguranţei intereselor 
economice, precum şi a posibilităţii sistemului economic naţional de a crea condiţii 
favorabile pentru realizarea acestora. Determinarea şi apărarea intereselor naţionale în 
condiţiile globalizării şi, respectiv, a intensificării proceselor concurenţiale se realizează 
prin ridicarea nivelului competitivităţii economiei naţionale.  

În viziunea noastră, categoria „competitivitatea economiei naţionale” este o 
caracteristică complexă şi sintetică, care singură poate fi privită ca un sistem unic, bine 
determinat de capacităţi şi avantaje concurenţiale, disponibile, ce se formează sub 
influenţa atât a factorilor economici, cât şi non-economici. Competitivitatea economiei 
naţionale caracterizează starea economiei naţionale şi determină poziţia stabilă şi sigură a 
acesteia, precum şi determină nivelul securităţii economice. 

În acest context, pentru asigurarea dezvoltării durabile propunem:  
– ridicarea eficienţei puterii corporative, prin susţinerea întreprinderilor 

competitive, crearea mediului concurenţial real în cadrul economiei naţionale;  
– restructurarea monopolurilor naturale prin cadrul economiei naţionale, inclusiv 

dezvoltarea, în cadrul lor, a proceselor de producţie şi de prestare a serviciilor 
competitive.  

 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 
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Forma 3 

 

I. Denumirea direcţiei strategice  

Potenţialul competitiv al economiei naţionale. Posibilităţi de valorificare pe piaţa 
internă, europeană şi mondială” 

 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Proprietatea intelectuală ca bază economică a societăţii informaţionale 
 
III. Termenul executării  

01 ianuarie-31 decembrie 2007 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Laboratorul „Problemele teoriei economice contemporane” 
 

V. Conducătorul temei  

Nadejda Şişcan, prof. univ. dr. hab. 
 
VI. Executorii temei  

Nadejda Şişcan, prof. univ. dr. hab.; Natalia Coşelev, conf. univ. dr.; Oxana Barbăneagră, 
drd., Serghei Sobor, drd. 

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

Abordarea metodologică, utilizată în cadrul cercetării proprietăţii intelectuale 
(metodele tradiţionale), solicită şi folosirea metodelor ştiinţifice de „valul al treilea”: 
evoluţionare, holistice, semilineare, interdisciplinare ş.a. În cadrul realizării temei de 
cercetare, au fost determinate premisele metodologice ale cercetării şi a fost relevată 
esenţa proprietăţii intelectuale prin separarea relaţiilor subiect-obiectiv şi subiect-
subiectiv. Proprietatea intelectuală exprimă relaţia cu privire la formarea, tirajul, 
materializarea şi utilizarea produsului intelectual în scopul obţinerii venitului de la 
dezvoltarea factorului uman.  

Au fost evidenţiate condiţiile şi premisele formării şi dezvoltării proprietăţii 
intelectuale ca un nou tip de relaţii economice: a) apariţia capitalului fundamental ca 
materializare a cunoştinţelor ştiinţifice; b) informaţiile ca resursă economică; c) 
transformarea muncii intelectuale în factor de producţie dominant; d) dezvoltarea teoriei 
dreptului proprietăţii.  

De asemenea, au fost relevate proprietăţile şi formele social-economice ale 
produsului intelectual; a fost argumentată poziţia relaţiilor multifactoriale ale proprietăţii 
intelectuale şi efectuată diviziunea consecutivă a dreptului proprietăţii asupra produsului 
intelectual între fondator, stat şi firmă.  

În cadrul temei de cercetare, au fost descoperite şi formulate problemele de bază ale 
formării, utilizării şi gestiunii proprietăţii intelectuale. Au fost determinate formele şi 
metodele fundamentale de reglementare a procesului de utilizare şi realizare a produsului 
intelectual: a) formarea politicii tehnico-ştiinţifice, industriale, inovaţionale şi 
informaţionale; b) prezenţa diverselor forme şi metode de stimulare a activităţii 
intelectuale (finanţări din partea statului, garanţii, asigurări, scutiri fiscale, granturi etc.); 
c) efectuarea diverselor acţiuni (manifestări, măsuri) informaţionale în vederea 
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răspândirii cunoştinţelor şi realizărilor tehnico-ştiinţifice; d) utilizarea avantajelor 
schimbului tehnico-ştiinţific internaţional etc.  

Rezultatele cercetărilor au fost reflectate în teza de doctor a d-lui S.Sobor cu tema 
„Proprietatea intelectuală: probleme şi mecanisme de soluţionare”; în 5 articole publicate 
în reviste naţionale şi prezentări la conferinţe şi simpozioane. De asemenea, rezultatele 
cercetării au fost implementate în practica de activitate a întreprinderii S.R.L. „Martell-
Exim”. 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 
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Forma 3 

 

I. Denumirea direcţiei strategice  

Lucrările ştiinţifice abordează aspecte particulare ale studierii limbilor străine şi a 
limbii  române (îndeosebi, în domeniul economiei). 

 

II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

 „Bazele lingvo-didactice ale predării limbilor de afaceri” şi  
„Studiu comparat al limbilor romano-germanice şi slave” (terminologie, 
derivatologie, semantică, lexicologie şi lexicografie).  

 

III. Termenul executării  

01.2004-30.12.2009 

 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Secţia de l. franceză a catedrei „Limbi moderne de afaceri” 
Secţia de l. engleză a catedrei „Limbi moderne de afaceri” 
Secţia de l. germană a catedrei „Limbi moderne de afaceri” 
Secţia de l. spaniolă a catedrei „Limbi moderne de afaceri” 

 

V. Conducătorul temei  

Gheorghe Moldovanu, conf. univ. dr. 

 
VI. Executorii temei  

Colaboratorii catedrei „Limbi moderne de afaceri” 

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

Se studiază importanţa comunicării orale şi scrise în contextul globalizării economiei 
mondiale. 

Se aprofundează însuşirea termenilor economici: similitudinea, diferenţierea şi 
traducerea lor.  

La efectuarea cercetărilor, se propun formule lingvistice-tip pentru redactarea 
corespondenţei comerciale, ce conţin recomandări didactice, comentarii şi anexe 
comerciale; se argumentează rolul obiectivelor şi modalităţile de comunicare în diverse 
situaţii ale vieţii economice. Rezultatele cercetărilor sunt implementate la cursurile 
teoretice şi practice.   

Se studiază modalităţile şi metodele de pregătire a profesioniştilor în domeniul 
politicii şi planificării lingvistice, ce ţin nemijlocit de pregătirea specializărilor la masterat: 
se propune specializarea „Managementul lingvistic” şi „Traducerea enunţului economic”. 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 
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Forma 3 

 

I. Denumirea direcţiei strategice  

Ştiinţe economice 
 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice, de 
reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în contextul SCERS 

 
III. Termenul executării  

Ianuarie-decembrie 2007 

 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Bănci şi activitate bancară”” 
 

V. Conducătorul temei  

Prof. univ. dr. hab. Anatol Caraganciu  

 
VI. Executorii temei  

Anatol Caraganciu, prof. univ. dr. hab; 
Victoria Cociug, conf. univ. dr.; 
Liliana Cinic, drd; 

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

A fost efectuată o analiză asupra experienţei internaţionale în domeniul stimulării 
afacerilor mici şi mijlocii. 

A fost analizată experienţa internaţională a mecanismelor de identificare a rolului 
IMM pentru activitatea economică a SUA, Canadei, Japoniei şi a ţărilor UE. 

Au fost identificate mecanismele de eficientizare a activităţii IMM din experienţa 
internaţională, ce pot fi aplicate în Republica Moldova 

A fost identificat rolul IMM pentru creşterea economică din Republica Moldova.  
A fost analizată evoluţia activităţii IMM în Republica Moldova pe perioada 2000-

2006 şi determinate constrângerile în desfăşurarea afacerilor lor. 
A fost analizat cadrul legal de activitate a IMM în Republica Moldova cu 

determinarea posibilităţilor de îmbunătăţire a lui. 
A fost determinat modul de activitatea a IMM în mediul rural şi aduse unele 

propuneri pentru stimularea activităţii IMM în această zonă. 
Rezultatele studiului efectuat au fost publicate, sub formă de articole, în Revista 

Economică (Editura Chişinău-Sibiu). 
 

VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 
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Forma 3 

 

I. Denumirea direcţiei strategice 

Finanţe 

 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Rolul stimulativ al finanţelor în dezvoltarea economiei Republicii Moldova 

 
III. Termenul executării 

Septembrie 2006-decembrie 2007 

 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra ,,Finanţe şi asigurări” 

 
V. Conducătorul temei 

Conf. univ. dr. Nadejda Botnari, şef catedră „Finanţe şi asigurări” 

 
VI. Executorii temei 

Membrii catedrei „Finanţe şi asigurări” 

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte) 

Problema fundamentală care se impune la începutul mileniului trei, pentru factorii de 
decizie economică, atât la nivel naţional, cât şi la cel mondial, este asigurarea dezvoltării 
economice, actualmente, înscriindu-se şi printre condiţiile impuse de Uniunea Europeană 
pentru dobândirea calificativului de economie de piaţă funcţională, atribut esenţial pentru 
aderarea la Uniunea Europeană. 

Intensitatea dezvoltării economice, calitatea acesteia depinde de o suită de factori, 
printre care cei de natură financiară sunt prioritari. În contextul celor menţionate, reiterăm 
necesitatea studierii temei „Rolul stimulativ al finanţelor în dezvoltarea economiei 
Republicii Moldova”, evidenţiind direcţiile de cercetare în cadrul acesteia: studierea 
instrumentelor bugetare, precum fiscalitatea, cheltuielile publice, deficitul bugetar, datoria 
publică şi impactul acestora asupra procesului de dezvoltare şi creştere economică; 
studierea instrumentelor monetare, care servesc la crearea resursele financiare necesare 
susţinerii creşterii economice în dimensiuni, care să asigure dinamica PIB cu rate impuse 
de cerinţele dezvoltării economico-sociale; perfecţionarea sistemului legislativ privind 
investiţiile ca factor al dezvoltării şi restructurării economice a întreprinderilor. 

 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 
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Forma 3 

 
I. Denumirea direcţiei strategice 

Finanţe 
 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Mecanisme bugetar-fiscale în dezvoltarea strategiei de creştere economică şi 
reducere a sărăciei 

 

III. Termenul executării 

Ianuarie 2006-decembrie 2007 

 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra ,,Finanţe şi asigurări” 
 

V. Conducătorii temei 

Prof. univ. dr. hab. Ludmila Cobzari, decan FIN 
Conf. univ. dr. Nadejda Botnari, şef catedră „Finanţe şi asigurări” 

 
VI. Executorii temei 

Membrii catedrei „Finanţe şi asigurări” 
 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte) 

Principalele cercetări se axează pe studierea: 
 politicii de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii în contextul integrării 

europene; 
 sistemului de distribuire a produselor de asigurare şi de modernizare a lor; 
 politicilor financiare (monetar-creditare, fiscal-bugetare) de realizare a 

dezideratului de creştere economică şi dezvoltare durabilă: 
 modalităţilor de asigurare a echilibrului financiar la nivel micro- şi 

macroeconomic; 
 strategiilor de dezvoltare a pieţei asigurărilor în contextul integrării acesteia pe 

piaţa financiară nebancară din R. Moldova. 
 

VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 
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Forma 3 

 

I. Denumirea direcţiei strategice 

Finanţe 
 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Politici de realizare a strategiei de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova în  
contextul proceselor de integrare şi globalizare 

 
III. Termenul executării 

Septembrie 2006-iunie 2008 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra ,,Finanţe şi asigurări” 

 
V. Conducătorul temei 

Conf. univ. dr. Nadejda Botnari, şef catedră „Finanţe şi asigurări” 
 
VI. Executorii temei 

Membrii catedrei ,,Finanţe şi asigurări” 
 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte) 

Importanţa temei date de cercetare rezidă în opţiunile Republicii Moldova privind 
Dezvoltarea durabilă şi integrarea în Uniunea Europeană – procese inevitabile pentru 
dezvoltarea continuă a RM şi finisarea procesului de tranziţie la economia de piaţă luând 
în considerare experienţa internaţională. În acest sens, este necesară elaborarea politicilor 
şi strategiilor adecvate condiţiilor economice de dezvoltare a RM. În cadrul cercetării 
date, au fost elaborate articole ştiinţifice şi teze la conferinţe ştiinţifice care cuprind 
propuneri şi viziuni noi privind ralierea politicii fiscale-bugetare şi monetar-creditare la 
exigenţele integrării europene. 

 

VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 
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Forma 3 

 

I. Denumirea direcţiei strategice  

 
 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Riscuri investiţionale pe piaţa de capital 
 

III. Termenul executării  

Ianuarie-decembrie 2007 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital”  
 

V. Conducătorul temei  

Rodica Hîncu, prof. univ. dr. hab  
 
VI. Executorii temei  

Rodica Hîncu – prof. univ., dr. hab., şef catedră 
Tatiana Iovv – conf. univ., dr. în economie 
Victor Filip – conf. univ.,  dr. în ştiinţe fizico-matematice 
Ana Suhovici – conf. univ., dr. în economie 
Nina Jeleznova – conf. univ., dr. în economie 
Irina Oriol – conf. univ., dr. în economie  
Aurelia Marianciuc – lect. superior 
Ana Gumovschi – lect. sup., dr. în economie 
Angela Filip – lect. univ., dr. în economie 
Nina Munteanu – lect. sup.  
Mariana Bunu – conf. univ., dr. în economie 
Daniela Dascaliuc – lect. sup. 
Marcelina Roşca – asist. univ.  
Natalia Costova – lect. univ. 

VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

 
Cercetarea ştiinţifică, în cadrul temei stabilite, are un caracter interdisciplinar, fiind 

orientată pe mai multe direcţii, pe baza planurilor individuale anuale întocmite la nivelul 
catedrei „Investiţii şi Pieţe de capital”.  

Finalizarea cercetărilor se realizează prin publicarea articolelor ştiinţifice în 
revistele de specialitate din cadrul ASEM şi în revistele de specialitate recenzate atât din 
ţară, cât şi din străinătate, inclusiv prin comunicări prezentate şi discutate în cadrul 
conferinţelor ştiinţifice organizate de ASEM şi alte instituţii ştiinţifice din ţară şi de 
peste hotare. 

 

VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 
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Forma 3 

 

I. Denumirea direcţiei strategice  

Filosofia ştiinţei, rolul ei în rezolvarea problemelor economice, politice, morale ale 
educaţiei şi învăţământului” 

 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Filosofia ştiinţei, rolul ei în dezvoltarea culturii spirituale, organizaţionale, politice 
 
III. Termenul executării  

Ianuarie-decembrie 2007 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Filosofie şi politologie” 
 

V. Conducătorii temei  

Tudor  Dumitraş, dr. conf., univ.,  
Petru   Rumleanschi , prof. univ., dr. hab. 

 
VI. Executorii temei  

T. Dumitraş – dr. conf., univ.,  P.Rumleanschi – prof. univ., dr. hab., N. Gortopan – dr., 
conf. univ. M. Bucaros – dr., conf. univ., Il. Chistrugă – dr., conf. univ., Şt. Lupan – dr., 
conf. univ., A. Zelenschi – dr., lector, G. Ţurcan – lect. sup.  

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

Ca urmare a cercetării efectuate, se trag următoarele concluzii pe tema catedrei:   
1. Caracterul formativ ale filosofiei ştiinţei se  manifestă prin faptul că ea 

influenţează dezvoltarea relaţiilor  economice, politice, morale ale învăţământului şi 
educaţiei, dar, concomitent, ea însăşi se află în dezvoltare, realizându-se în cadrul ei o 
adevărată revoluţie epistemologică, când fenomenologia e înlocuită prin noumenologie, 
schematizarea, devenind mijloc efectiv de creştere a cunoştinţelor. 

2. Filosofia ştiinţei contribuie la dezvoltarea culturii spirituale şi organizaţionale a 
societăţii ducând la perfecţionarea relaţiilor morale. Pornind de la faptul că  reuşita 
businessului în perioada acumulării iniţiale a capitalismului în Anglia din sec.XVII mai 
degrabă a depins de înlăturarea scrupulelor moralei existente, şi din faptul  că,  fără 
dezvoltarea moralităţii societăţii nu se poate dezvolta baza socială a democraţiei societăţii 
civile în perioada de trecere la economia de piaţă, devine  necesară  perfecţionarea 
structurii organizaţionale a societăţii şi ridicarea moralităţii ei. 

3. Filosofia ştiinţei contribuie la dezvoltarea culturii politice, la conştientizarea 
redimensionării arsenalului  şi reîncărcăturii  metodologice în baza căreia sunt analizate 
procesele integraţioniste contemporane, la crearea condiţiilor pentru sporirea capacităţii 
reale a studenţilor de a se manifesta ca forţe ale schimbării şi înnoirii societăţii. 

 

VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 
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Forma 3 

Rezultatele principale ale cercetărilor ştiinţifice 

I. Denumirea direcţiei strategice  

 
 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Perfecţionarea contabilităţii în diferite ramuri în procesul trecerii la SIRF 
 
III. Termenul executării  

01.01.2008 – 31.XII.2008 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Contabilitate” 
 

V. Conducătorul temei  

Lilia Grigoroi, conf. univ. dr. 
 
VI. Executorii temei  

Ruslan Harea  – conf. univ. dr. 
Liliana Lazari – conf. univ. dr. 
Maria Dima  – conf. univ. dr. 
Ana Vitiuc – conf. univ. dr. 
Aliona Bîrcă – lect. sup. dr. 
Ludmila Ţurcan – lect. sup. 
Galina Badicu – lect. sup. 
Galina Gudima – lect. sup. 

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

Au fost examinate problemele care apar în diferite ramuri ale economiei naţionale 
privind:  

– organizarea şi ţinerea contabilităţii în societăţile de asigurare, turism,  comerţ şi 
băncile comerciale, transport, micul business;  

– analiza şi modul de utilizare a principiilor în contabilitatea autohtonă; 
– activitatea de audit.  

Unele recomandări au fost publicate în revistele republicane. 
 

VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 
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Forma 3 

 

I. Denumirea direcţiei strategice  

 
 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Perfecţionarea contabilităţii şi auditului 
 

III. Termenul executării  

1 ianuarie-31 decembrie 2007 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Contabilitate şi audit” 
 

V. Conducătorul temei  

Eudochia Ваjerean, prof. univ. dr. 
 
VI. Executorii temei  

Prof. univ. dr. hab. Viorel Ţurcanu, prof. univ. dr. Tatiana Mişova, prof. univ. dr. hab. 
Vasile Bucur, prof. univ. dr. Alexandru Nederiţa, prof. univ. dr. Pavel Tostogan, prof. 
univ. dr. Eudochia Bajerean, conf. univ. dr. Ludmila Grabarovschi, conf. univ. dr. 
Anatol Graur, conf. univ. dr. Ludmila Lapiţcaia, conf. univ. dr. Natalia Curagău, conf. 
univ. dr. Irina Golocealova, conf. univ. dr. Ecaterina Cechina, conf. univ. dr. Angela 
Popovici, conf. univ. dr. Natalia Dragomir, conf. univ. dr. Lidia Cauş  

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice  

Au fost examinate probleme ce ţin de diferite ramuri ale economiei naţionale, cum  
sunt: micul business, transportul auto, companiile de leasing etc. 

Obiectivele rezultatelor ştiinţifice constau în aprofundarea bazelor teoretice, 
elaborarea metodologiei şi fundamentarea direcţiilor principale de modernizare a 
contabilităţii în conformitate cu cerinţele economiei de piaţă şi normele acceptate în 
practica internaţională. Realizarea acestor obiective a condiţionat următoarele sarcini ale 
cercetărilor: 

– delimitarea şi analiza problemelor privind contabilitatea leasingului, arendei, 
locaţiunii; 

– elaborarea metodologiei de contabilizare a operaţiunilor de decontare a creanţelor 
compromise şi a datoriilor  cu termenul de  prescripţie expirat; 

– privind contabilitatea activelor biologice, contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor, 
contabilitatea modificării capitalului statutar; 

– abordarea problematicii aferente procedeelor obţinerii dovezilor de audit. 
 Rezultatele cercetărilor au fost prezentate şi aprobate de Consiliul metodologic  de  

pe  lângă Ministerul de Finanţe.  În baza studiilor efectuate,  au fost  publicate articole 
ştiinţifice şi  monografii pe teme concrete. 

Realizarea planului de cercetare ştiinţifică, în anul 2007, s-a evidenţiat prin 
implementarea rezultatelor în economia naţională. Ca exemplu, pot servi următoarele 
direcţii de implementare cu participarea colaboratorilor catedrei: 

1. Contabilitatea creării provizioanelor; 
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2. Procedeele obţinerii dovezilor de audit; 
3. Contabilitatea activelor biologice; 
4. Elaborarea Proiectului Legii privind activitatea de audit, aprobat prin Ordinul 

nr.61-XVI al Parlamentului (Monitorul Oficial al RM nr.117-126 din 10.08.07); 
5. Elaborarea proiectului Legii Contabilităţii, aprobat prin Ordinul nr.113-XVI al 

Parlamentului (Monitorul Oficial al RM nr.90-93 din 29.06.07); 
6. Elaborarea proiectului Standardului Naţional de Contabilitate nr.22 „Combinări 

de întreprinderi”, aprobat prin Ordinul nr.81-XVI al Parlamentului (Monitorul 
Oficial al RM nr.157-160 din 5.10.07); 

 
Totodată, unele recomandări pentru practica contabilităţii a întreprinderilor au fost 

realizate în revista de specialitate „Contabilitate şi audit” şi alte ediţii şi anume: 
Modificarea provizioanelor pentru reparaţia mijloacelor fixe şi contabilitatea 

acestora; 
Consideraţii generale asupra proiectului Legii contabilităţii; 
Aprecieri comparative privind componenţa şi clasificarea veniturilor în contabilitate; 
Contabilitatea operaţiunilor privind amnistia şi legalizarea capitalului; 
Aplicarea unor metode progresiste la calcularea costurilor; 
Perfecţionarea metodicii de aplicare în practică a procedeelor de testare detaliată a 

tranzacţiilor şi soldurilor conturilor contabile în baza procedeelor de examinare a 
documentelor şi activelor, recalculărilor, solicitării şi confirmării. 
 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 
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Forma 3 

 
I. Denumirea direcţiei strategice  

Perfecţionarea mecanismului de diagnoză şi estimare a rezultatelor activităţii 
unităţilor economice autohtone 

 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Perfecţionarea modelului analitic de diagnoză şi estimare a rezultatelor activităţii 
unităţilor economice pe teren 

 
III. Termenul executării  

Decembrie 2010 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Analiza activităţii economico-financiare” 
 

V. Conducătorul temei  

Vladimir Balanuţă, prof. univ. dr. 
 
VI. Executorii temei  

Vladimir Balanuţă, prof. univ. dr. 
Valentina Gortolomei, conf. univ. dr. 
Natalia Ţiriulnicova, conf. univ. dr. 
Ludmila Gavriliuc, conf. univ. dr. 
Valentina Paladi, conf. univ. dr. 
Natalia Prodan, conf. univ. dr. 
Natalia Tcaci, conf. univ. dr. 
Natalia Fratea, lect. sup. 
Nelea Chirilov, lect. sup. 
Svetlana Talmaţchi, lect. sup. 
Ala Cojocari, lect. sup. 
Neli Slobodeanu, lect. univ 
Diana Furtună, lect. univ 
Daniela Prisăcaru, asist. univ. 

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

În cadrul temei de cercetare a catedrei, o deosebită atenţie a fost acordată cercetărilor în 
domeniile: 

– Poziţionarea diagnosticului economico-financiar în sistemul de dirijare a procesului de 
producţie şi comercializare; 

– Analiza şi estimarea indicatorilor de volum privind programul de producţie şi 
comercializare; 

– Concordanţa indicatorilor rezultativi şi de eficienţă în contextul analizei activităţii 
economico-financiare; 

– Analiza şi estimarea riscurilor întreprinderii în condiţiile actuale de dezvoltare; 
– Aspecte ale diagnosticului financiar-contabil în contextul integrării europene. 

Rezultatele cercetărilor în domeniile nominalizate  au fost reflectate în 15 articole ştiinţifice 
publicate în ediţiile republicane de specialitate şi la forurile ştiinţifice internaţionale. 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 
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Forma 3  

 

I. Denumirea direcţiei strategice  

02. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea 
durabilă a economiei ţării; 

 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Tema: Dezvoltarea reţelelor informatice şi a afacerilor electronice în contextul 
edificării societăţii informaţionale în Republica Moldova 
Etapa p.a. 2007: Ordonarea executării lucrărilor în sisteme secvenţiale 

 
III. Termenul executării  

Decembrie 2007 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Laboratorul InfoCiber 
 

V. Conducătorul temei  

Ion Bolun, prof. univ., dr. hab 
 
VI. Executorii temei  

Ion Amarfii, dr. 
Victor Andronatiev  

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

Pentru problema Mxn Bellman-Johnson, sunt obţinute reguli de ordonare a lucrărilor 
nedescrescătoare, constante şi necrescătoare la plasarea acestora alături în orarul ce poate 
conţine şi lucrări de alte categorii. Este propusă soluţia de ordonare a unei submulţimi de 
lucrări monotone cu doar două durate de prelucrare diferite pentru cazul când acestea sunt 
plasate alături în orar. Sunt cercetate trei clase C3.1, C3.2 şi C3.3 de sisteme cu lucrări 
monotone şi cel mult trei durate de prelucrare diferite. Pentru clasa C3.2 este obţinut un set 
de reguli relativ simple de ordonare a lucrărilor. Sunt obţinute, de asemenea, reguli de 
ordonare în perechi a lucrărilor învecinate pentru clasele de sisteme C3.1 şi C3.3. 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 

Tema a fost îndeplinită fără finanţare 
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Forma 3 

 

I. Denumirea direcţiei strategice  

02. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea 
durabilă a economiei ţării; 

 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Tema: Managementul informaţional integrat ca bază a eficienţei sistemelor 
informatice  
Etapa p.a.2007:  Managementul calităţii în sistemele informatice: temelie pentru 
dezvoltarea managementului cunoaşterii 

 
III. Termenul executării  

Ianuarie-decembrie 2007 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Cibernetică şi informatică economică”, laboratorul InfoCiber 
 

V. Conducătorul temei  

Ilie Costaş prof. univ. dr. hab. – şef catedră „Cibernetică şi informatică economică”  
 
VI. Executorii temei  

Ilie Costaş, prof. univ. şef-catedră "Cibernetică şi informatică economică”, dr. hab. 
Svetlana Ghetmancenco, lect. univ. la catedra „Cibernetică şi informatică economică”, 
Vitalie Cotelea, conf.  univ., dr. catedra “Cibernetică şi informatică economică”   

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

A fost elaborată schema structural-funcţională a sistemului de management 
informaţional şi a fost argumentat rolul managementului calităţii în tehnologii 
informaţionale ca parte componentă a managementului informaţional. A fost evidenţiată 
importanţa managementului calităţii TI în transformarea managementului informaţional în 
managementul cunoştinţelor.   Valoarea teoretică şi practică a rezultatelor constă în 
formarea unui cadru teoretic, care poate fi pus la baza structurării şi planificării 
cercetărilor ştiinţifice în domeniul managementului informaţional. Folosirea rezultatelor 
va avea un impact asupra dezvoltării ştiinţei în domeniul respectiv.  

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 
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Forma 3 

 

I. Denumirea direcţiei strategice  

02. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea 
durabilă a economiei ţării; 

 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Tema: Problemele securităţii informatice 
Etapa p.a.2007: Riscurile informaţionale şi ciberterorismul internaţional 

 
III. Termenul executării  

Decembrie 2007 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Laboratorul de Securitatea Informaţională 
 

V. Conducătorul temei  

Serghei Ohrimenco dr. hab., prof. univ. 
 
VI. Executorii temei  

Seghei Ohrimenco, prof. univ., dr. hab. Catedra „Cibernetică şi informatică economică” 
Constantin Sclifos, asist. univ. 

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

  В результате проведенных исследований была разработана новая 
классификация угроз, с выделением самостоятельного класса угроз – 
коммуникационных. Данная классификация будет использована при разработке 
организационных аспектов информационной безопасности информационных 
систем. 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 
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Forma 3 

 

I. Denumirea direcţiei strategice  

02. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea 
durabilă a economiei ţării; 

 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Tema: Modelarea şi optimizarea proceselor economice 
Etapa p.a.2007: Analiza şi modelarea proceselor economice cu caracter 
nediferenţiabil 

 
III. Termenul executării  

Decembrie 2007 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Laboratorul InfoCiber 
 

V. Conducătorul temei  

Anatol Godonoagă, conf.univ.dr. 
 
VI. Executorii temei  

Anatolie Baractari, lect. sup. 
Sergiu Cebotaru, asist. Univ. 

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

S-au efectuat lucrări cercetări ştiinţifice cu obţinere de rezultate teoretice şi 
recomandări pentru aplicaţii în următoarele direcţii: 1) Modelarea proceselor economice 
nediferenţiabile cu privire la comportamentul optim al firmelor de producere; 2) Analiza 
şi modelarea unor sisteme economice de echilibru interramural în viziunea optimizării 
efectului output. Rezultatele obţinute au fost raportate în cadrul a trei conferinţe 
internaţionale şi publicate în legătură de specialitate. Importanţa teoretică ţine de anumite 
generalizări şi adaptări la situaţii apropiate de realitate, iar cea practică denotă că ar putea 
fi implementate în unităţile economice care se confruntă cu riscul şi incertitudinea. 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 
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Forma 3 

 

I. Denumirea direcţiei strategice  

 
 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Mijloace adaptabile de programare 
 
III. Termenul executării  

Anii 2001-2010 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Bazele informaticii economice” 
 

V. Conducătorul temei  

Dumitru Todoroi, prof. univ. dr. hab. membru  coresp. al ARA 
 
VI. Executorii temei  

D. Todoroi, prof. univ. dr. hab.; S. Creţu, conf. univ. dr.; N. Drucioc, I. Linga, I. 
Covalenco, şef-departament de informatică 

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

Au fost cercetate şi elaborate mecanismele (ADAPTORII) de interacţiuni 
adaptabile om-maşină pe axele: limbaj, procesor, date, acţiuni, definire şi apel din 
punct de vedere al utilizării lor în practica programării adaptabile – Tehnologia 
programării adaptabile este derivată în tehnologia programării adaptabile prin 
extindere şi prin reducere. 

Sunt elaborate metodele de adaptare din punct de vedere al conştientizării 
interacţiunii proceselor de compilare şi interpretare cu procesele de coborâre a 
elementelor derivate după metodele NIVEL-NIVEL şi NIVEL-DIRECT. 

Sunt demonstrate teoremele de obţinere autorizată a procesoarelor adaptabile de 
nivelul unu, doi şi trei de complexitate translatorică. 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 
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Forma 3 

 

I. Denumirea direcţiei strategice  

 
 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Procesarea limbajului natural 
 
III. Termenul executării  

Anii 2000-2008 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Bazele informaticii economice” 

 
V. Conducătorul temei  

Dumitru Todoroi, prof. univ. dr. hab. membru  coresp. al ARA 

 
VI. Executorii temei  

D. Todoroi, prof. univ. dr. hab.; S. Creţu, conf. univ. dr.; N. Drucioc, I. Linga, I. 
Covalenco, şef-departament de informatică; V. Andronatiev 

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

S-a pus scopul creării dicţionarului enciclopedic ilustrat computerizat DEI 
MULTIMEDIA, care, în condiţiile unei  societăţi informaţionale şi a cunoaşterii:  

a) să propună o variantă computerizată DEI ce poate fi accesată: 
– rapid, 
– eficient şi 
– la nivel internaţional. 

b) să perfecteze DEI computerizat, completându-l cu MULTIMEDIA de tip: 
– text, 
– audio, 
– imagini şi 
– video. 

c) să creeze un asemenea sistem de gestiuni al DEI MULTIMEDIA, care să 

faciliteze procesul de acumulare şi difuzare a informaţiei în limba română. 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 

Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, 
Ministerul de Informatică şi Tehnologii Informaţionale, 
Academia de Ştiinţe a Moldovei. 
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Forma 3 

 

I. Denumirea direcţiei strategice  

Cercetarea fundamentală în domeniul matematicii cu aplicaţii în economie. 
 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Studiul influenţei reciproce a structurilor algebrice şi topologice. Elaborarea unor 
algoritmi eficienţi pentru rezolvarea problemelor ce derivă din economie. 

 
III. Termenul executării  

1.01.2007-31.12.2007 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Matematică” 
 

V. Conducătorul temei  

Prof. univ. dr. hab. Ion Bunu, şef-catedra „Matematică” 
 
VI. Executorii temei  

Ion Bunu, prof. univ. 
Victor Balcan, conf. univ. 
Ştefan Buzurniuc, conf. univ. 
Pavel Chircu, conf. univ. 
Cracilov Cracilov, conf. univ. 
Victor Vizitiu, conf. univ. 
Boris Morcov, conf. univ. 
Dumitru Zambiţchi, prof. univ. 
Rodica Berzan, conf. univ. 

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

Au fost descrise anumite inele pentru care laticea pretorsiunilor modulelor are o 
formă bine determinată. S-a studiat influenţa structurii algebrice a unor obiecte asupra 
topologiilor ce pot fi definite pe ele. Au fost elaboraţi algoritmi efectivi pentru 
soluţionarea unor probleme matematice ce provin din domeniul economic. 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 

 

 

 

 



 85

Forma 3  

 

I. Denumirea direcţiei strategice  

01.Creşterea gradului de utilizare a modelelor matematice, metodelor numerice şi 
software în cercetarea şi soluţionarea problemelor de dirijare a economiei 

 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

Utilizarea metodologiilor statistice internaţionale şi aplicarea modelelor 
econometrice în analiza socio-economică a Republicii Moldova 

 
III. Termenul executării  

Ianuarie-decembrie 2007 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Statistică şi Previziune Economică” 
 

V. Conducătorul temei  

Prof. univ. dr. Ion Pârţachi 
 
VI. Executorii temei  

Conf. univ., dr. Tatiana Goncearov, conf. univ., dr. Vitalie Arvinti, conf. univ., dr. Lilian 
Bejan, conf. univ., dr. Oleg Verejan, conf. univ., dr. Viorica Rusu, lect. superior Adrian 
Tataru, lect. sup., dr. Marcel Bradu, lect. sup. Lilian Hâncu, lect. sup., drd. Natalia Şişcan. 

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

Informaţia statistică serveşte la identificarea problemelor, elaborarea politicilor şi 
strategiilor de dezvoltare, elaborarea unor previziuni, pe termen mediu şi lung, a 
fenomenelor economice şi sociale, monitorizarea procesului de implementare a politicilor 
de dezvoltare, evaluarea impactului deciziilor, la elaborarea şi monitorizarea realizării 
programelor de stat, la informarea spectrului larg de utilizatori interni şi externi, 
contribuind astfel la asigurarea dezvoltării durabile a ţării şi la democratizarea societăţii. 

Elaborarea informaţiei statistice conform metodologiilor adaptate la normele 
internaţionale, în special ale Uniunii Europene, influenţează pozitiv asupra imaginii 
Republicii Moldova, peste hotarele ei, favorizând fluxul investiţional în stat, exportul 
produselor autohtone etc. Şi, în ultimă instanţă, creşterea economică a ţării şi sporirea 
bunăstării populaţiei. 

Au fost obţinute date statistice relevante şi autentice în vederea satisfacerii integrale a 
cerinţelor informaţionale ale societăţii, dar aceasta necesită şi perfecţionarea continuă a 
statisticii. În  cadrul temei, au fost obţinute 2 granturi. 

În anul 2007, au fost continuate lucrările privind tematica Utilizarea metodologiilor 
statistice internaţionale  şi Aplicarea modelelor econometrice în analiza socio-economică 
a Republicii Moldova. Au fost elaborate  strategii de dezvoltare a statisticii naţionale 
pentru perioada 2008-2011.  

Au fost studiate standardele internaţionale şi practica UE în vederea implementării în 
economia RM. Au fost studiate şi elaborate studii de caz privind aplicarea metodelor 
statistico-matematice şi econometrice pentru sporirea capacităţii de analiză a proceselor 
social-economice. 
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Profesorul universitar  I. Pârţachi a predat un curs de ASI colaboratorilor BNS, iar 
conf. univ. V. Rusu un curs de SPSS. 

Rezultatele au fost expuse la simpozioane naţionale, internaţionale şi practice, la 
şcoala-seminar internaţională în numele academicianului S. Şatalin „Modelarea sistemică 
a proceselor social-economice”, la referatul „Aprecierea metodologiei Box-Jenkins în 
previzionarea unor indicatori macroeconomici ai R. Moldova”, sesiunea de comunicări 
ştiinţifice, la seminarul bilateral „Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova 
în context european şi mondial”, comunicarea „Sistemul de indicatori ştiinţifici ai 
dezvoltării durabile”, BNS al Republicii Moldova şi publicate în Revista  Română de 
Statistică, ETA, IED şi în materialele conferinţelor. 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 
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Forma 3 

 

I. Denumirea direcţiei strategice  

Cercetarea unor probleme actuale ale matematicii teoretice şi aplicative 
 
II. Codul şi denumirea temei (proiectului) 

• Cercetarea influenţei unor structuri suplimentare asupra inelelor şi modulelor.  
• Elaborarea algoritmilor pentru rezolvarea unor probleme de luare a deciziilor 

în condiţii de certitudine, risc şi incertitudine. 
 
III. Termenul executării  

1.01.2007-31.12.2007 
 
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Matematică” 
 

V. Conducătorul temei  

Prof. univ. dr. hab. Ion Bunu, şef-catedră „Matematică” 
 
VI. Executorii temei  

Ion Bunu, prof. univ. 
Victor Balcan, conf. univ. 
Ştefan Buzurniuc, conf. univ. 
Pavel Chircu , conf. univ. 
Cracilov Cracilov., conf. univ. 
Victor Vizitiu, conf. univ. 
Boris Morcov, conf. univ. 
Dumitru Zambiţchi, prof. univ. 
Rodica Berzan, conf. univ. 

 
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

I. Bunu, prof. univ.      
În categoria R-Mod a modulelor stângi peste inelul asociativ cu unitate R s-au stabilit 

noi criterii de existenţă a numai patru pretorsiuni ale inelului R. 
Aceste rezultate au fost comunicate la „Internaţional conferince ASADE-2007”, 

Chişinău, August 21-23, 2007. 
În afară de aceasta, am participat la Conferinţa ştiinţifică internaţională ”Creşterea 

competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere”(28-29 septembrie 2007), 
Chişinău 2007, cu referatul “Pretorsiuni şi clasificarea omologică a unor inele” 

C. Cracilov, conf. univ.  
Pentru o clasă de algebre asociative peste un inel comutativ cu unitate sunt indicate 

condiţiile ce garantează distributivitatea laticei radicalilor ereditari. De asemenea, pentru 
această clasă de algebre sunt descrise torsiunile complementare. 

V. Vizitiu, conf. univ. 
S-a examinat posibilitatea extinderii unor topologii ale inelului A pe câteva extinderi 

ale  lui şi s-a demonstrat următoarea teoremă: fie A-inel, T={t δ /δ ∈D }– o mulţime 
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oarecare de elemente algebrice independente asupra lui A, C – mulţimea coeficienţilor 
polinoamelor ireductibile mulţimii T asupra lui A. Atunci orice ℵ 1-topologie a inelului A, 
în care mulţimea C este mărginită, poate fi extinsă până la ℵ 1 –topologie a inelului A{T}. 

P. Chircu, conf. univ. 
Au fost continuate cercetările asupra inelelor periodice divizibile peste inelul 

numerelor întregi periodice ce admit topologia conexă. 
V. Balcan, conf .univ.       
S-au obţinut exemple de descompuneri nu faţă în faţă  regulate pentru spaţiul 

hiperbolic (Lobachevsky) Hn (n=6,7,8,9,10,25). 
Analele ASEM, ed. a 5-a, Chişinău 2007, p. 416-418 (articol). 
S-a demonstrat constructiv teorema despre existenţa descompunerilor nonregulate nu 

faţă în faţă pentru spaţiul hyperbolic (Lobachevsky) n-dimensional în poliedre congruente 
(convexe, finite). 

On a non regular non face-to-face descompositions of the hyperbolic (Lobachevsky) 
space by compact polyedra V. Balcan, V. Makarov. International conferince, august 21-23 
,A.Ş.M, Chişinău 2007 p.91-92 (teza) “Despre o proprietate a descompunerii Karoly 
Boroczky”- V. Balcan, V. Makarov – Conferinţa internaţională-A.S.E.M., septembrie 
2007(articol). 

B. Morcov, conf. univ.     
S-au continuat cercetările în problema controlului optimal al unui sistem dinamic ce 

ţine de dirijarea aparatului cosmic. S-a cercetat cazul când coordonatele faze sunt supuse 
unor restricţii. Rezultatele obţinute au fost prezentate la conferinţa internaţională 
organizată de ASEM 

În Analele ASEM 2007,  a fost publicat articolul „O modalitate de calcul al operaţiunii 
de scont”. 

D. Zambiţchi, prof. univ. 
Printre diferite probleme de optimizare, o aplicaţie largă o au problemele determinării 

centrului, a medianei, a centrului de greutate. A fost examinată problema determinării 
centrului absolut pe axa numerică şi pe arbore. Rezolvarea problemei se reduce la o 
problemă de programare liniară. 

Rezultatele obţinute au fost raportate la două conferinţe internaţionale. 
Şt. Buzurniuc, conf. univ. 
Au fost studiaţi algoritmii de rezolvare a problemei de programare în numere întregi. 

A fost propus un algoritm de constituire a unei soluţii suboptimale a problemei date,  care, 
în unele cazuri, este chiar soluţia optimă. 

R. Berzan, conf. univ. 
Pentru venitul total V(x)=x×y(x), unde y(x) este funcţia cererii a produsului cu preţul 

unitar x, s-au formulat condiţiile necesare şi suficiente ale maximumulului venitului în 
termenii elasticităţii funcţiei y(x). 

S-a propus o metodă practică de estimare a elasticităţii funcţiei prezentate grafic. 
Rezultatele au fost publicate în Analele ASEM, ediţia a 5-a,Chişinău 2007, p. 401-407. 

La conferinţa ştiinţifică internaţională „Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”(28-29 septembrie 2007), Chişinău 2007, a fost prezentat 
un raport privind proprietăţile economico-matematice ale funcţiei de producţie f(KL). 

 
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare) 
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Anexa 1.1 

Fişa proiectului instituţional 

 

I. Codul şi denumirea proiectului  

07.411.10.A01 Direcţii şi posibilităţi de asigurare şi dezvoltare a competitivităţii în 
condiţiile Republicii Moldova 

 
II. Denumirea direcţiei strategice  

Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea 
durabilă a ţării 

 
III. Termenul executării  

Anii 2007-2010 
 
IV. Volumul finanţării (mii lei) 

200,00 
 

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Laboratorul de competitivitate economică al Centrului de Cercetare Economică al 
ASEM 

 
VI. Conducătorul proiectului 

Numele, prenumele, titlurile ştiinţifice şi onorifice, date de contact 
Grigore Belostecinic, dr. hab. în şt. economice, m.c. al AŞM 

 
VII. Executorii proiectului 

Numele, prenumele, titlurile ştiinţifice şi onorifice 
a. Eugenia Feuraş, dr. hab., prof. univ. 
b. Ala Cotelnic, dr. hab., prof. univ. 
c. Marina Belostecinic, conf. univ., dr. 
d. Oxana Savciuc, conf. univ., dr. 
e. Sergiu Portarescu, conf. univ., dr. 
f. Gheorghe Ţurcanu, conf. univ., dr. 
g. Călin Feuraş, lect. sup., dr. 
h. Mariana Şendrea, lect. sup., dr. 

 
VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)  

Se enumără lista tuturor metodelor şi aparatelor (cu indicarea anului de fabricare) utilizate în 
cercetare la temă 

 
În procesul de cercetare au fost utilizate metode şi tehnici de cercetare tradiţionale: 

analiza literaturii ştiinţifice în domeniul cercetat, a actelor normative şi legislative ale 
Republicii Moldova; analiza datelor statistice la nivel micro- şi macroeconomic, sondaj de 
opinii. Echipamentul folosit – calculatoare. 
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IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice (până la 100 de cuvinte)  

Se evidenţiază valoarea teoretică în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare 
 
Sunt caracterizate particularităţile generale ale concurenţei în etapa actuală: 

 tendinţa de redimensionare şi globalizare a concurenţei ca rezultat al globalizării 
activităţii economice  şi interdependenţei crescânde a tuturor economiilor 
naţionale; 

 erodarea anumitor tipuri de avantaje concurenţiale (bazate pe resurse naturale, 
costul forţei de muncă, avantaje tehnologice etc.); 

 utilizarea unor forme noi de protecţionism de către competitori, în special a 
celor netarifare; 

 implicarea guvernelor în concurenţa internaţională pentru atragerea investiţiilor 
străine; 

 profilarea coaliţiilor dintre firmele din diferite ţări prin colaborare şi cooperare; 
 diversificarea modelelor de concurenţă şi, respectiv, a opţiunilor strategice 

necesare pentru realizarea unor avantaje competitive. 
 

X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte)  

Se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, recomandările principale vizând 
implementarea rezultatelor ştiinţifice şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi 
impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a  R.. Moldova. 

 
Este apreciat rolul concurenţei şi al mediului concurenţial în dezvoltarea economică, 

constituind o forţă motrice a progresului tehnico-ştiinţific, coordonatele mediului 
concurenţial fiind orientate spre bunăstarea consumatorului. 

Au fost concretizate şi analizate principalele premise şi factori cu o influenţă 
deosebită asupra formării unui mediu concurenţial în Republica Moldova, precum: 

 liberalizarea tranzacţiilor interne şi externe; 
 micşorarea costurilor creditelor bancare; 
 ameliorarea activităţii investiţionale; 
 schimbarea proprietăţii asupra unei mari părţi din economie; 
 creşterea numărului agenţilor economici; 
 elaborarea şi implementarea cadrului legislativ privind protecţia şi stimularea 

concurenţei etc. 
Totodată, cadrul juridic din R. Moldova permite împiedicarea practicilor 

anticoncurenţiale, consolidând astfel concurenţa pe piaţa internă, dar riscă să slăbească 
competitivitatea întreprinderilor noastre în concurenţa internaţională. Aceasta solicită 
unele concesii făcute procesului de concurenţă în cadrul ţării. Acest moment trebuie luat 
în considerare, în primul rând, atunci când se analizează problema dimensiunii optime a 
întreprinderilor şi a rolului pe care îl poate juca statul, inclusiv prin susţinerea colaborării 
şi cooperării întreprinderilor din sectoarele prioritare ale economiei şi orientate spre 
export. 

 
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

Ministerul Economiei şi Comerţului 
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Anexa 1.1 

Fişa proiectului instituţional 

I. Codul şi denumirea proiectului  

„Viaţa cotidiană la frontiera răsăriteană a Uniunii Europene. Abordarea spaţiului 
de către populaţia din regiunea de graniţă România/Republica Moldova”; 

 
II. Denumirea direcţiei strategice  

Geodemografie 
 
III. Termenul executării  

Anul 2007 
 
IV. Volumul finanţării (mii lei) 

2000 euro 
 

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Geografie şi Economia mediului” 
 
VI. Conducătorul proiectului 

Numele, prenumele, titlurile ştiinţifice şi onorifice, date de contact 
Constantin Matei, dr. hab., prof. univ. 

 
VII. Executorii proiectului 

Numele, prenumele, titlurile ştiinţifice şi onorifice 
Conf. univ. Mihai Hachi,  lect. sup. Petru Bacal, conf. univ. Matei Mâtcu  

 
VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)  

Se enumără lista tuturor metodelor şi aparatelor (cu indicarea anului de fabricare) utilizate 
în cercetare la temă. 

 
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice (până la 100 de cuvinte)  

Se evidenţiază valoarea teoretică în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste 
hotare.  

S-a cercetat (sondat) influenţa extinderii UE asupra spaţiilor din ariile de trecere a 
frontierelor. S-a stabilit comportamentul populaţiei în raport cu modificările 
geoeconomice. Modul de percepere şi atitudine a populaţiei din spaţiul naţional ca 
rezultat al extinderii UE. Au fost stabilite priorităţile economice pe care le acceptă 
populaţia, modul lor de însuşire din punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova.    

 
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte)  

 
 
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

UE Universitatea Potsdam din Germania 
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Anexa 1.1. 

Fişa proiectului instituţional 

I. Codul şi denumirea proiectului  

„Situaţia femeilor pe piaţa forţei de muncă” 

 
II. Denumirea direcţiei strategice  

 
 
III. Termenul executării  

Iunie-septembrie 2007 
 
IV. Volumul finanţării (mii lei) 

140 000 
 

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra „Management social” 
 
VI. Conducătorul proiectului 

Alic Bîrcă, şef-catedră, conf. univ. 
 
VII. Executorii proiectului 

Dorin Vaculovschi, conf. univ.; 
Lidia Cojocaru, conf. univ.; 
Angela Boguş, conf. univ.; 
Eduard Hârbu, conf. univ. 

 

 
VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)  

Studiul „Situaţia femeilor pe piaţa forţei de muncă” cuprinde atât o analiză 
cantitativă, cât şi una calitativă. 

Analiza cantitativă a studiului „Situaţia femeilor pe piaţa forţei de muncă” a fost 
realizată în baza informaţiei statistice oficiale oferite de Biroul Naţional de Statistică, în 
special informaţia obţinută din Ancheta Forţei de Muncă, precum şi informaţiile oferite 
de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 

Analiza calitativă a studiului „Situaţia femeilor pe piaţa forţei de muncă” a fost 
realizată în baza unei cercetări sociologice realizată pe întregul teritoriu al Republicii 
Moldova. Studiul a cuprins municipiile Chişinău şi Bălţi, precum şi 15 raioane. 

Cercetarea sociologică a fost realizată prin metoda anchetării, instrumentul de 
culegere a informaţiei fiind chestionarul. 

 
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice (până la 100 de cuvinte)  

În perioada contemporană, femeile reprezintă un grup ocupaţional destul de 
important pe piaţa muncii atât din punct de vedere al ponderii pe care o ocupă în totalul 
populaţiei ocupate, cât şi din punct de vedere al rolului pe care îl joacă în cadrul 
raporturilor de muncă. În calitate de lucrători, femeile sunt mai atente, mai exigente, 
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mai îngrijite, mai emoţionale decât bărbaţii. Aceste trăsături specifice determină 
domeniul de utilizare a muncii acestui grup socio-demografic. Astfel, dacă bărbaţii tind 
să se afirme în domenii industriale, financiare, comerciale, femeile îşi aleg profesiuni 
care pot fi considerate o continuare a activităţilor lor casnice – educaţie, ocrotirea 
sănătăţii, sfera serviciilor.  

Elementul inovator al acestei cercetări constă în faptul că, pentru prima dată în R. 
Moldova, la nivel de stat, s-a încercat să se cunoască  situaţia reală a femeilor pe piaţa 
forţei de muncă, dacă există cazuri de discriminare a femeii în societatea noastră, 
precum şi problemele cu care se confruntă femeile. 

 
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte)  

Deşi prezenţa femeilor pe piaţa muncii din Republica Moldova este destul de mare, 
ele sunt ocupate, de regulă, la aşa-numitele locuri de muncă „feminine”, adică în acele 
domenii care reprezintă, într-un fel, o continuare a activităţilor lor casnice. De regulă, 
locurile de muncă ocupate de femei sunt mai puţin productive şi, prin urmare, mai puţin 
remunerate. Totodată, se observă o tendinţă, în care, îndată ce locurile de muncă devin 
mai bine plătite şi mai prestigioase, ele sunt ocupate de bărbaţi. Anume din acest 
considerent, uneori, în prezent, se observă o tendinţă de „masculinizare” a locurilor de 
muncă considerate, tradiţional, feminine, care capătă o atractivitate tot mai mare din 
punct de vedere al remunerării, şi o „feminizare” a locurilor de muncă considerate, 
tradiţional, masculine care sunt neproductive şi neatractive. 

Recomandări: 
• elaborarea unei politici sociale guvernamentale, care ar avea drept scop 

protejarea  femeilor pe piaţa muncii; 
• instituţionalizarea activităţilor în vederea combaterii formelor de discriminare 

dintre femei şi bărbaţi;  
• susţinerea din partea statului în vederea angajării femeilor în sectorul public; 
• elaborarea unei politici de promovare a egalităţii de gen în vederea reducerii 

disparităţilor între sexe; 
• implicarea mai activă a organizaţiilor non-guvernamentale din domeniu pentru 

a sensibiliza opinia publică referitoare la cazurile de discriminare între femei 
şi bărbaţi şi luarea de atitudine faţă de acestea; 

• sancţionarea drastică a agenţilor economici de către Inspecţia Muncii în cazul 
identificării cazurilor de discriminare între bărbaţi şi femei; 

• înăsprirea cadrului legislativ pentru cazuri de hărţuire sexuală la locul de 
muncă; 

• încurajarea persoanelor care activează în sectorul informal în vederea 
oficializării activităţilor prin deschiderea propriei afaceri. Se are în vedere 
persoanele care prestează diferite tipuri de servicii, din domeniul construcţiilor 
etc.  

 
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 
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Anexa 1.1 

Fişa proiectului instituţional 

 

I. Codul şi denumirea proiectului 

Tempus Tacis 
 
II. Denumirea direcţiei strategice 

,,Quality assurance in implementing Bologna objectives” 
 
III. Termenul executării 

Martie 2007-martie 2008 
 
IV. Volumul finanţării (mii lei) 

 
 

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Universitatea Pedagogică de Stat, I. Creangă”, ASEM, Universitatea de Stat din 
Tiraspol, Institutul de Stat de Instruire Continuă, Universitatea de Stat din Cahul 

 
VI. Conducătorul proiectului 

Universitatea din Lisabona 
 
VII. Executorii proiectului 

Dr. hab., prof. univ. L. Cobzari, dr., conf. univ. E. Buşmachiu 
 

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte) 

Metode statistice, analitice, deductive 
 
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice (până la 100 de cuvinte) 

Proiectul are caracter aplicativ 
 

X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte) 

Desfăşurarea seminarelor de instruire, elaborarea şi întocmirea noilor planuri de studii 
în corespundere cu cerinţele Procesului  de la Bologna privind dezvoltarea sistemului de 
studii organizat în trei cicluri. 

 
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 
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Anexa 1.1a 
 

Fişa proiectului independent 

 

I. Codul şi denumirea proiectului  

Plan de valorificare turistică. Complexul istorico-natural Orheiul Vechi 
 

II. Denumirea direcţiei strategice  

Prepararea dosarului de patrimoniu al Landşaftului Cultural Orheiul Vechi pentru 
nominalizare în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO 

 
III. Termenul executării  

 Septembrie 2007 

 
IV. Volumul finanţării (mii lei) 

 

 
V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Organizaţie Neguvernamentală  Asociaţia Centrul de cercetări arheologice din Republica 
Moldova 

 
VI. Conducătorul proiectului 

Elena Turcov, dr. hab., prof. univ., şef-catedră „Turism şi servicii hoteliere”  

 
VII. Executorii proiectului 

Elena Turcov, dr. hab. în ştiinţe economice, prof. univ., şef-catedră TSH  

 
VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)  

- 

 
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice (până la 100 de cuvinte)  

Plan de valorificare turistică. Complexul istorico-natural Orheiul Vechi 

 
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte)  

A fost elaborat   Plan de valorificare turistică. Complexul istorico-natural Orheiul vechi 
pentru nominalizare în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, care este reflectat într-un 
raport de 53 de pagini. 

 
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

Asociaţia Centrul de cercetări arheologice din Republica Moldova – Ministerul Culturii şi 
Turismului din Republica Moldova 
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Anexa 1.1a 

 

Fişa proiectului independent 

 

I. Codul şi denumirea proiectului 

,,Teoria şi practica  de evaluare a unităţilor economice în baza cerinţelor actuale 
bancare” 

 
II. Denumirea direcţiei strategice 

Finanţe 
 
III. Termenul executării 

Anii 2003-2007 
 
IV. Volumul finanţării (mii lei) 

nefinanţată 
 

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Catedra ,,Finanţe şi Asigurări” ,,Bănci şi Activitate bancară” 
 
VI. Conducătorul proiectului 

 
 
VII. Executorul proiectului 

Natalia Băncilă 
 

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte) 

statistice, analitice, matematice, deductive 
 
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice (până la 100 de cuvinte) 

elaborarea definiţiei de evaluare a întreprinderii, clasificarea principiilor de evaluare, 
delimitarea conceptelor  teoretice ale valorii de teoria evaluării, cercetarea etapelor 
apariţiei teoriei veniturilor actualizate. 

 
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte) 

elaborarea recomandărilor privind devaluarea unităţilor economice în scopul creditării, 
elaborarea Sistemului-Expert de determinare a credibilităţii, analiza standardelor 
internaţionale de evaluare. 

 
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 
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Anexa 1.1a 
 

Fişa proiectului independent 

 

I. Codul şi denumirea proiectului  

Priorităţile  structurale  ale  economiei   în  condiţiile  globalizării   

 
II. Denumirea direcţiei strategice  

Mecanisme de stimulare a procesului inovaţional 

 
III. Termenul executării  

Anii 2007-2009 

 
IV. Volumul finanţării (mii lei) 

- 

 
V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

- 

 
VI. Conducătorul proiectului 

Tatiana Pâşkina, conf. univ., doctor în  ştiinţe economice,  
 catedra „Economie şi Politici economice”   

 
VII. Executorii proiectului 

Tatiana Pâşchina, dr. econ., conf. univ. ASEM 
Aurelia Tomşa, ASEM, şef-catedră „Economie şi politici economice” 
Dorin Vaculovschi dr. econ., conf. univ. ASEM, decan „Economie generală” 
Tatiana Gutium, ASEM, lect. sup. la catedra „Economie şi politici economice” 

 
VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)  

Baza metodologiei o constituie sistemul de metode; printre aceste metode sunt: 
analitică; de program orientat, cu elemente ale „arborelui scopurilor”; de prognozare: a 
evaluărilor de expert; extrapolării tendinţelor, a modelării economice; metoda de analiză 
cu atragerea aparatului funcţiilor de producţie, metodele statistice şi un şir de alte metode. 

Specificul cercetărilor în domeniul economic nu necesită laboratoare specializate şi 
pentru efectuarea cercetărilor sunt folosite sursele din biblioteca ştiinţifică a ASEM, 
mediateca ASEM. Administraţia ASEM contribuie la efectuarea unor cercetări în baza 
întreprinderilor din Republica Moldova.  

Se enumeră lista tuturor metodelor şi aparatelor (cu indicarea anului de fabricare) 
utilizate în cercetare la temă. 
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IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice (până la 100 de cuvinte)  

Lucrarea  dată reprezintă un suport teoretic şi practic privind impactul  priorităţii 
structurale ale ramurilor ce au loc în economia mondială, asupra competitivităţii 
economiilor naţionale, prin reflectarea implicaţiilor  pe baza elaborării Concepţiei noii 
dezvoltări structurale (CNDS), orientate spre crearea mecanismelor de tranziţie  la 
modelul economiei inovaţional-orientat pentru un şir de ţări, inclusiv a Republicii 
Moldova, în contextul globalizarii şi integrării europene. 

 
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte)  

Importanţa practică a lucrării vor materializează prin concluziile şi recomandările 
prezentate, iar rezultatele  cercetării constau  in formularea  propunerilor  privind 
necesitatea  de schimbare a politicii structural-ramurale promovate de către formele de 
implementare. 

Forme de implementare: Concluziile, recomandările şi propunerile  de către Guvernul  
Republicii Moldova; 

– organizarea de seminare ştiinţifice, întruniri, mese rotunde, conferinţe cu 
participarea organelor de decizie din economie şi a instituţiilor statale de 
reglementare a economiei naţionale;  

– publicarea rezultatelor cercetărilor în articole şi lucrări ştiinţifice. 

 
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 
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Anexa 1.1a 
 

Fişa proiectului independent 
 

I. Codul şi denumirea proiectului  

Elaborarea legii contabilităţii a Republicii Moldova 

II. Denumirea direcţiei strategice  

Ştiinţe economice 

III. Termenul executării  

Noiembrie 2006-februarie 2007 

IV. Volumul finanţării (mii lei) 

 

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

 

VI. Conducătorul proiectului 

Ministerul Finanţelor al RM 

VII. Executorii proiectului 

A. Nederiţa, V. Bucur, L. Grabarovschi, V. Ţurcanu  

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)  

Au fost utilizate cele mai răspândire elemente componente ale metodei dialectice 
luând în considerare convenţiile, principiile şi cerinţele contabilităţii conform 
Standardelor internaţionale de raportare financiară şi a standardelor naţionale de 
contabilitate. 
 

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice (până la 100 de cuvinte)  

 

X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte)  

Noua lege a contabilităţii elaborată reprezintă unul din principalele acte normative 
care stă la baza organizării şi ţinerii contabilităţii tuturor entităţilor din economia 
naţională a Moldovei. Ea reglementează contabilitatea întreprinderilor raliată la cerinţele 
directivei Uniunii Europene şi este realizată în conformitate cu programul aderării RM la 
Uniunea Europeană. 

XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

Ministerul Finanţelor al RM 
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Anexa 1.2  

Fişa proiectului din cadrul Programului de stat 

I. Codul şi denumirea proiectului  

Cifrul 06.411.02.03 „Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii 
economice de reducere a sărăciei  şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în contextul SCERS,  
inclusiv programul de stat SCERS, programul naţional „Satul Moldovenesc” şi  planul de 
acţiuni „Republica Moldova – Uniunea Europeană”, etapa II „Stimularea creşterii 
economice prin dezvoltarea activităţii IMM”. 

 
II. Denumirea Programului de stat  

„Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă 
a economiei ţării”, Subprogramul „Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a 
creşterii economice, de reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în contextul 
SCERS, Programul Naţional  „Satul Moldovenesc” şi Planului de acţiuni „Republica 
Moldova – Uniunea Europeană”. 

 
III. Denumirea direcţiei strategice  

 
 
IV. Termenul executării  

01/01/2007 - 31/12/2007 
 

V. Volumul finanţării (mii lei) 

160 000 lei 
 
VI. Volumul cofinanţării (mii lei) 

- 
 
VII. Conducătorul proiectului  

Anatol Caraganciu, dr. habilitat, profesor catedra „Bănci şi activitate bancară” 

 
VIII. Organizaţiile, subdiviziunile – executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.)  

ASEM, catedra „Bănci şi activitate bancară” 

 
IX. Executorii proiectului  

Anatol Caraganciu, dr. hab., profesor catedra „Bănci şi activitate bancară” 
Al. Muravschii, dr. în economie IEFS al AŞM 
V. Cociug dr., conf. catedra „Bănci şi activitate bancară” 
Al. Caraganciu,  dr, în economie, Şef-centru IEFS,  
L. Aculai, dr. în economie, Şef-laborator IEFS,  
L. Cinic, drd., lect. catedra „Bănci şi activitate bancară” 
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X. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)  

- 
XI. Rezumatul rezultatelor concrete obţinute la realizarea proiectului (până la 100 de cuvinte)  

A fost efectuată o analiză asupra experienţei internaţionale în domeniul stimulării 
afacerilor mici şi mijlocii. 

A fost analizată experienţa internaţională a mecanismelor de identificare a rolului 
IMM pentru activitatea economică a SUA, Canadei, Japoniei şi a ţărilor UE. 

Au fost identificate mecanismele de eficientizare a activităţii IMM din experienţa 
internaţională, ce pot fi aplicate în Republica Moldova 

A fost identificat rolul IMM pentru creşterea economică din Republica Moldova.  
A fost analizată evoluţia activităţii IMM în Republica Moldova pe perioada 2000-2006 

şi determinate constrângerile în desfăşurarea afacerilor lor. 
A fost analizat cadrul legal de activitate a IMM în Republica Moldova cu determinarea 

posibilităţilor de îmbunătăţire a lui. 
A fost determinat modul de activitatea a IMM în mediul rural şi aduse unele propuneri 

pentru stimularea activităţii IMM în această zonă. 
Rezultatele studiului efectuat au fost publicate sub formă de articolele în Revista 

Economică (Editura Chişinău-Sibiu). 
În cadrul temei de cercetare, a fost susţinută o teză de doctor în economie a d-nei Cinic 

Liliana cu titlul „Factorii determinanţi ai atragerii investiţiilor în economia naţională”. 
 
XII. Propuneri şi recomandări pentru  implementare (până la 100 de cuvinte)  

Considerăm că elaborarea şi realizarea programelor de susţinere a IMM trebuie să se 
bazeze pe alte abordări şi anume: 

• În cadrul fiecărei program, susţinerea trebuie raţional îndreptată spre un cerc 
restrâns de întreprinderi – ţinând cont de sursele de finanţare limitate şi pentru 
posibilitatea de a asigura un control efectiv; 

• Măsurile prevăzute în programe trebuie să fie suficient de concrete, pentru a fi 
simţite la nivel de întreprindere; 

• Termenele de implementare a programelor trebuie să permită nu doar realizarea 
formală a măsurilor prevăzute, dar şi obţinerea reală a efectului în urma 
executării lor; 

• Sumele şi sursele financiare trebuie să fie stabilite încă în procesul elaborării; 
• Pe parcursul executării şi la sfârşitul perioadei de implementare a programului, 

urmează formularea rezultatelor care reflectă corespunderea scopurilor 
prestabilite cu rezultatele atinse; 

• De rând cu stabilirea rezultatelor, pe fiecare program în parte, este necesară 
realizarea, periodică, a analizei implementării programelor după anumite grupe 
de întreprinderi sau regiuni.     

Astăzi, în Moldova, problema principală nu este acceptarea noilor acte normative, dar 
creşterea eficienţei în executarea legislaţiei. Doar atunci poate fi atins scopul principal al 
sistemului de reglementare a businessului: micşorarea substanţială a dependenţei 
întreprinderilor de la reglementarea administrativă excesivă, diminuarea cheltuielilor 
financiare şi de timp a întreprinderilor la fondare, realizare şi lichidare a afacerii. 

 
XIII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

Ministerul Economie şi Comerţului prin intermediul luării unor decizii cu privire la 
promovarea politicilor investiţionale pentru businessul mic şi mijlociu. 
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Anexa 1.2  

Fişa proiectului din cadrul Programului de stat 
I. Codul şi denumirea proiectului  

Rolul oraşelor mici în dezvoltarea complexului agroindustrial şi localităţilor rurale în 
Republica Moldova 

II. Denumirea Programului de stat  

 
 
III. Denumirea direcţiei strategice  

 
 
IV. Termenul executării  

01/01/2007 - 31/12/2007 
 

V. Volumul finanţării (mii lei) 

93 mii lei 
 
VI. Volumul cofinanţării (mii lei) 

- 
 
VII. Conducătorul proiectului  

Conf. univ. dr. Valeriu Sainsus 
 

VIII. Organizaţiile, subdiviziunile – executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.)  

Catedra „Geografie şi Economia mediului” 
 
IX. Executorii proiectului  

Prof. univ. dr. hab. C. Matei, conf. univ. dr. M. Hachi, conf. univ. dr. M. Mâtcu 
 

X. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)  

- 
XI. Rezumatul rezultatelor concrete obţinute la realizarea proiectului (până la 100 de cuvinte)  

    Rezultatele studiului includ următoarele activităţi: 
– acumularea materialului statistic, în domeniul evoluţiei  proceselor demografice, 

social-economice şi teritoriale a micilor oraşe şi a satelor în ultimele două decenii; 
– cercetări aplicative în teren în diverse raioane ale republicii pentru a stabili şi analiza 

procesele menţionate; 
– acumularea informaţiei necesare din localităţile studiate nemijlocit, pe teren (la faţa 

locului) şi care urmează a fi analizată în anul viitor; 
– finalizarea lucrului asupra executării Raportului pentru anul 2007, referitor la 

realizarea obiectivelor trasate iniţial; 
– multiplicarea materialului. 

 
XII. Propuneri şi recomandări pentru  implementare (până la 100 de cuvinte)  

 
XIII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

Academia de Ştiinţe a Moldovei 
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Anexa 1.4  
Fişa proiectului internaţional 

 
I. Denumirea proiectului  

Studii de Master în Integrare Europeană şi Politica Europeană de Vecinătate (MEINEPO) 
 

II. Denumirea programului/organizaţiei/fondului internaţional 
TEMPUS JEP  Comisia Europeană – Direcţia Generală de Educaţie şi Cultură 

 
III. Termenul executării  

24 luni 
Data iniţierii: 01 septembrie 2007  
Data finalizării: 01 septembrie 2009 

 
IV. Costul total al proiectului (de indicat cofinanţarea din partea Republicii Moldova) 

78747 EURO 
 

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 
Academia de Studii Economice din Moldova  
Centrul de Cercetare Economică 
Laboratorul – Programe şi Proiecte Externe 

 
VI. Conducătorul proiectului: Numele, prenumele, titlurile ştiinţifice şi onorifice, date de contact 

Prof. dr. Silvo Devetak    
Universitatea din Maribor 
Facultatea de Drept 
Catedra de Drept Internaţional şi 
Relaţii Internaţionale 
Mladinska str., 9                                                
SI-2000 Maribor, Slovenia 
Tel.: +386 (0)2 250 42 00 
Fax: + 386 (0)2 225 32 45                                     
e-mail: iscomet@siol.net                                   

 
VII. Executorii proiectului: Numele, prenumele, titlurile ştiinţifice şi onorifice 

       Olesea Sîrbu, M.A 
Academia de Studii Economice din Moldova 
Centrul de Cercetare Economică 
Laboratorul – Programe şi Proiecte Externe 
Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 59, Bl. B, of. 702 
e-mail: olesea_sarbu@yahoo.com 
Tel.: +373 (22) 402834  
Fax.: +373 (22) 402871 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova  

 
VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)  

- 
 
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)  

Proiectul MEINEPO va contribui la cultivarea şi dezvoltarea: 1) potenţialului uman necesar implementării 
Programului European de Vecinătate în Moldova, 2) continuarea procesului vast de cooperare cu UE-27 şi 
3) pe termen lung pentru Moldova – la procesul de integrare europeană.  Va consolida interacţiunea dintre 
universităţi şi alte instituţii relevante în direcţia desăvârşirii specialiştilor în domeniul integrării europene. 

 
X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

Beneficiarii proiectului: (1)  studenţii – absolvenţi ai facultăţilor de drept, economie, ştiinţe politice şi ale 
altor domenii similare, (2) persoane angajate în administraţia publică locală, regională si de stat precum şi în 
cadrul altor funcţii publice, (3) manageri şi alţi experţi ai companiilor, instituţiilor şi organizaţiilor 
economice; (4) profesorii din cadrul universităţilor şi gimnaziilor. 
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Anexa E2 

Cele mai reprezentative elaborări 
  

I. Denumirea şi tipul lucrării 

„Geoeconomie”, manual 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

 

III. Autorii lucrării 
Prof.univ.dr.hab.  Matei Constantin, conf.univ.dr. Matei Mâtcu, 
conf.univ.dr.Valeriu Sainsus, conf.univ.dr. Mihai Hachi, lect. sup. Ana Matei; 
ASEM, catedra „Geografie şi economia mediului” 

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte) 
Lucrarea cuprinde analiza geoeconomică formată, ca urmare a transformărilor 
social-economice şi politice ale perioadei recente. Sunt apreciate geoeconomic 
procesele şi fenomenele economice de integrare, dediviziune a muncii prin prisma 
proceselor de regionalizare şi globalizare. Larg se tratează pe larg criteriile de 
structurare geoeconomică şi concepţiile  geoeconomice, amplasarea geoeconomică, 
principiile şi factorii amplasării, tendinţele geoeconomice de dezvoltare a lumii 
contemporane. 

 

Anexa E2 
 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

 
0 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

 

III. Autorii lucrării 

Prof.univ.dr.hab. Rotaru Mihail, Om Emerit al Republicii Moldova; 
ASEM, Catedra „Drept public” 

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte) 
Lucrarea „BAZELE STATULUI ŞI DREPTULUI REPUBLICII MOLDOVA” este elaborată 

în conformitate cu Curricumul cursului (Programa analitică), cu realizările contemporane ale 
ştiinţelor juridice şi pedagogice. În notele de curs sunt examinate bazele teoriilor generale ale statului 
şi dreptului, sunt explicate concepţiile şi termenii juridici de bază, sunt caracterizate şi analizate 
principalele ramuri ale dreptului Republicii Moldova. În anexe sunt prezentate principalele acte 
legislative: Constituţia Republicii Moldova, Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, 
Extrasul din Legea cetăţeniei Republicii Moldova, Legea cu privire la proprietate, Strategia naţională 
de prevenire şi combatere a corupţiei etc. Recomandările metodice, Planurile de seminare, Testele de 
evaluare curentă şi finală, Bibliografia selectivă vor orienta activitatea studenţilor în procesul 
instructiv în vederea însuşirii mai eficiente a problemelor studiate. 

Prezentul curs universitar este destinat, în primul rând, atât studenţilor din 
învăţământul superior de la specialităţile nejuridice şi juridice, cât şi tuturor celor interesaţi 
în studierea dreptului, jurisprudenţei contemporane. 

„Bazele statului şi dreptului Republicii Moldova”, curs.univ. 
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Anexa E2 
  

I. Denumirea şi tipul lucrării 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

 

III. Autorii lucrării 

Prof.univ.dr.hab. Mihail Rotaru, Om Emerit al Republicii Moldova; 
ASEM, Catedra „Drept public” 

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte) 
Курс лекций по Основам государства и права Республики Молдова 

рассчитаны на студентов и преподавателей неюридических и юридических 
специальностей всех форм обучения. Разработан на основе обширного научно-
исследовательского и источниковедческого материала в соответствии с 
современными достижениями историко-юридических и педагогических наук. 
Содержание работы позволяет сформировать целостное представление об 
общих вопросах теории государства и права, наиболее важных юридических 
понятиях и терминах, основных отраслях права Республики Молдова. 

Учебное пособие может быть использовано для усвоения основных 
положений теории государства и права, получения необходимых знаний по 
основным отраслям частного и публичного права Республики Молдова. 

Anexa E2 
 

I. Denumirea şi tipul lucrării: 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea: 

 

III. Autorii lucrării: 

 

Prof.univ.dr.hab.CărareViorica, lect.univ.dr. Dorina Clichici, ASEM 

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte): 

Actualitatea temei de cercetare abordată ţine de necesitatea schimbării 
conceptului de investiţie străină în noile condiţii ale economiei mondiale, 
condiţii în care cei mai mari deţinători de capital antreprenorial, adică 
producătorii şi utilizatorii de resurse productive, precum şi cei mai mari 
organizatori ai mişcării acestora pe plan internaţional sunt corporaţiile 
transnaţionale.  

Specificul economiei contemporane este că progresul tehnologic 
mişcă atât de repede, încât implementarea noilor metode de producere în 
ţările, ce nu se află în topul progresului ştiinţific, nu este posibilă doar cu 
forţele naţionale. Trebuie elaborat un sistem care ar permite folosirea în 
cadrul naţional a noilor tehnologii elaborate de liderii internaţionali în acest 

„Основы государства и права Республики Молдова”, rурс лекций 

«Problemele de abordare a politicii industriale în lumea 
contemporană», monografie (ISBN 978-9975-9871-8-9). 
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domeniu. Acest sistem trebuie să creeze condiţii pentru însuşirea noilor 
avantaje tehnologice pe plan naţional, acestea fiind:  

- asigurarea atractivităţii economiilor naţionale pentru investitorii - 
deţinători de tehnologii moderne;  

- sporirea receptivităţii subiecţilor economiei naţionale pentru 
însuşirea acestor tehnologii. 

În lucrare sunt analizate tendinţele progresului tehnico-ştiinţific pe 
plan internţaional, este abordată în dinamică modernizarea conceptului de 
politică industrială naţională şi este prezentată o analiză a economiei 
Republicii Moldova în sensul problemelor abordate. O atenţie deosebită 
este acordată conceptului de investiţie, atât  în relaţie cu procesele de 
creştere economică, cât şi prin prisma teoriilor economice clasice. 

Autorii de mai mult timp se ocupă de problema în cauză şi această 
lucrare reprezintă o sistematizare a cercetărilor efectuate în cadrul diferitor 
proiecte, inclusiv celor de doctorat.  

Anexa E2 
  

I. Denumirea şi tipul lucrării 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

 

III. Autorii lucrării 

Conf.univ.dr. Ivan Luchian  - catedra „Investiţii şi pieţe de capital”, 
ASEM 
Lect.sup.drd. Marianciuc Aurelia –  catedra „Investiţii şi pieţe de 
capital”, ASEM 

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte) 

Prezenta lucrare este dedicată studenţilor şi contribuie la crearea 
bazei metodologice pentru activitatea specialiştilor în domeniul pieţei 
hârtiilor de valoare atât sub aspect analitic, cât şi sub aspectul practic 
al formării portofoliului hârtiilor de valoare în orice instituţie 
investiţională sau pentru investiţii particulare. 

„Managementul portofoliului de investiţii” (sinteze, scheme, 
studii de caz) sunt destinate creării aptitudinilor necesare specialiştilor 
din domeniul comercializării hârtiilor de valoare.  

Prin prezenta lucrare autorii au conceput să faciliteze 
pregătirea pentru seminare a studenţilor în cadrul disciplinei 
universitare „Managementul portofoliului de investiţii. Ea mai poate 
fi de un real folos şi altor persoane cointeresate să facă studii în 
branşa respectivă: practicieni şi cadre didactice.  

 

„Managementul portofoliului investiţional”, problemar 
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

 

III. Autorii lucrării 

Conf.univ.dr. Baurciulu Angela, dr., conf.univ.,  
catedra „Finanţe şi Asigurări”, ASEM 

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte) 
Monografia „Dimensiunea echilibrului financiar public la nivel macroeconomic în 
Republica Moldova” prezintă aprecierea procedurilor şi a instrumentelor, care 
dirijează sistemul şi procesul bugetar, analiza implementării politicilor 
macroeconomice bugetar-fiscale şi a reformelor structurale. 
Lucrarea este structurată în patru capitole în care se prezintă: sinteza conceptului 
privind echilibrul financiar public şi delimitarea acestuia prin prisma sistemului 
financiar; se realizează sinteza experienţei ţărilor dezvoltate privind construcţia 
sistemelor bugetare, elaborarea politicilor  macrobugetare şi a mecanismelor de 
bugetare; implicaţiile politicii bugetar-fiscale în evoluţia echilibrului financiar public 
prin analiza structurii şi dinamicii resurselor financiare şi a cheltuielilor publice; 
abordarea problemelor de proiectare a echilibrului financiar public şi direcţiile de 
echilibrare a sistemului bugetar al Republicii Moldova. 
Lucrarea se adresează specialiştilor preocupaţi de realizarea reformelor la nivel 
macroeconomic, cadrelor didactice din învăţământ superior, studenţlor, 
masteranzilor şi doctoranzilor. 
 

Anexa E2 
  

I. Denumirea şi tipul lucrării 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

 

III. Autorii lucrării 

Conf.univ.dr. Grigoroi Lilia, şef catedră „Contabilitate”, ASEM 
Asit.univ. Ţurcanu Lilia, ASEM 

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte) 

Prezenta lucrare este elaborată în conformitate cu programa cursului 
„Contabilitatea întreprinderii” şi îşi propune să contribuie la formarea 
deprinderilor de soluţionare a aspectelor teoretice şi practice aferente 
contabilităţii financiare şi manageriale. 

«Dimensiunea echilibrului financiar public la nivel macroeconomic 
în Republica Moldov», monografie 

„Contabilitatea întreprinderi: teste şi probleme”, lucrare metodico-didactică 
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I. Denumirea şi tipul lucrării  

 „Aplicaţii practice în contabilitatea societăţilor pe acţiuni”, lucrare 
metodico-didactică 

II. Autorii lucrării 

Conf.univ.dr. Graur Anatol, catedra „Contabilitate şi audit”,  ASEM 
Asist.univ. Mihăilă Svetlana, catedra „Contabilitate”, ASEM 
Asit.univ. Voicu Maia, catedra „Contabilitate”, ASEM 

III. Descrierea succintă  

Prezenta lucrare este elaborată în conformitate cu programa cursului „Contabilitate 
financiară” şi îşi propune să contribuie la formarea deprinderilor de soluţionare a 
aspectelor teoretice şi practice aferente contabilităţii financiare şi îndeosebi reprezintă 
un studiu detaliat al contabilităţii capitalului propriu. Testele ataşate la finele fiecărui 
capitol dă posibilitatea cititorului să verifice dacă au fost preluate corect aspectele 
tratate în teorie.  

Anexa E2 
  

I. Denumirea şi tipul lucrării 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

 

III. Autorii lucrării 

Conf.univ.dr. Dumitraş Tudor, şef catedră „Filosofie şi politologie”, 
Prof.univ.dr.hab. Rumleanschi Petru, catedra „Filosofie şi politologie”, 
Conf.univ.dr. Bucaros  Muza, catedra „Filosofie şi politologie”, 
Conf.univ.dr. Chistrugă Ilarion, catedra „Filosofie şi politologie”, 
Conf.univ.dr. Lupan Ştefan, catedra „Filosofie şi politologie”, 
Conf.univ.dr. Zelenschi Angela, catedra „Filosofie şi politologie”, 
Lect.sup. Ţurcan Galina, catedra „Filosofie şi politologie”, ASEM 

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte) 

Lucrarea dată reprezintă o încercare de a reflecta şi elucida unele aspecte 
ale realităţii contemporane economice, politice, morale şi educaţionale. 
Aceste probleme sunt: viziunea contemporană a esenţei vieţii omeneşti, 
corelaţia dintre aspectul ei laic şi sacru, raţional şi absurd; esenţa şi rolul 
filosofiei ştiinţei în dezvoltarea omului în viitor, rolul culturii politice şi a 
discursului politic în societatea informaţională contemporană. O problemă 
destul de actuală  şi importantă,  evidenţiată în lucrare, o constituie 
argumentarea necesităţii elaborării unor noi metodologii ştiinţifice în 
cercetarea fenomenelor economice şi manageriale, formarea culturii 
organizaţionale şi a culturii morale corespunzătoare nivelului contemporan al 
antreprenoriatului.  

„Filozofia ştiinţei, rolul ei în dezvoltarea culturii spirituale, 
organizaţionale, politice, culegere tematică” 
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

 

III. Autorii lucrării 

Prof.univ.dr.hab. Bolun Ion, decan CSIE, ASEM 
Conf.univ.dr. Amarfii Ion, ASEM 

I.Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte) 

Practicumul conţine 11 lucrări de laborator, în care sunt abordate aspecte ce ţin de folosirea 
sistemului de operare UNIX, adresarea IP, configurarea interfeţelor nodurilor unei reţele, 
administrarea serverelor, rutarea pachetelor, folosirea serviciilor Internet, verificarea 
corectitudinii configurării fizice a reţelelor locale de tip Ethernet, Fast Ethernet şi Gigabit 
Ethernet, proiectarea reţelelor magistrale de transfer date şi a reţelelor de transfer date de 
abonat, asigurarea securităţii datelor în reţele. 
Lucrarea este destinată studenţilor ce studiază cursul Reţele informatice sau similare, dar 
poate fi utilă, de asemenea, elevilor, tuturor celor interesaţi în însuşirea fundamentelor 
practice privind funcţionarea, administrarea şi proiectarea reţelelor de calculatoare. 

 

Anexa E2 
  

I. Denumirea şi tipul lucrării 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

 

III. Autorii lucrării 

Prof.univ.dr. Pârţachi Ion, şef catedră „Statistică şi previziune economică”,  
Lect.sup. Caraivanova Silivia, ASEM 

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte) 

Pornind de la concepţia şi metodologia Sistemului Conturilor Naţionale, 
sistem ce răspunde cerinţelor informaţionale ale unei societăţi bazate pe 
economia de piaţă, prezentul manual abordează problematica axată pe conţinutul, 
metodologia de calcul şi funcţiile principalilor indicatori macroeconomici. 
Această preocupare este evidentă în domeniul statisticii  social-economice, 
domeniu care furnizează informaţii sintetice referitoare la variabilele esenţiale ale 
economiei naţionale, informaţii care stau la baza analizelor privind starea 
economiei, a fundamentării politicii economice, măsurării şi analizei nivelului şi 
evoluţiei economiei, caracterizării proporţiilor şi corelaţiilor macroeconomice.  

Având în vedere importanţa acestor informaţii pentru cunoaşterea 
potenţialului economic, a eficienţei activităţii economice, autorii manualului 

„Reţele informatice: practicum de laborator”, lucrare metodico-didactică 

“Statistica social-economică”, manual 
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"Statistica social-economică" au considerat că prezentarea conceptelor, 
metodologiilor de calcul şi funcţiilor sociale ale principalilor indicatori 
macroeconomici răspunde unor cerinţe ale teoriei şi practicii economice, permite 
înţelegerea conţinutului şi folosirea corectă a acestor indicatori în interpretarea 
fenomenelor social-economice.  

Lucrarea dată cuprinde problemele principale ale metodologiei statisticii 
social-economice, selectate în funcţie de necesităţile societăţii noastre în etapa 
actuală de integrare europeană. 

Manualul este destinat studenţilor din învăţământul economic care au în 
programele de studiu disciplina de statistică social-economică, precum şi 
economiştilor, în special celor care îşi desfăşoară activitatea în instituţii şi  unităţi 
de cercetare ştiinţifică şi au preocupări legate de calculele şi analizele 
macroeconomice. 

Prin lucrarea de faţă se pune la dispoziţia celor interesaţi o carte utilă, care să 
satisfacă cerinţele de documentare, însuşire şi actualizare a cunoştinţelor necesare 
atât pentru înţelegerea indicatorilor statistici, cât şi pentru aplicarea corectă şi 
eficientă a acestora în analizele social-economice. 

 

Anexa E2 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

 

 

 

 

 

 

 
 

III. Autorii lucrării     

Ghinculov Silvia, doctor în economie, Academia de Studii 
Economice din Moldova 

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte) 

Abordarea managementului resurselor informaţionale şi documentare în 
contextul constituirii societăţii informaţionale este actuală şi reprezintă o 
condiţie pentru integrarea Republicii Moldova în spaţiul global informaţional. 
Această lucrare prin structurarea celor cinci capitole oferă informaţii importante 
privind abordarea teoretică a fenomenelor cercetate; cuprinde informaţii şi 
caracteristica generală a infrastructurii informaţionale; prezintă strategii şi 
tehnici manageriale în activitatea informaţională. Lucrarea reprezintă o imagine 
clară a fenomenului funcţiei manageriale în domeniul infodocumentar. 
Importanţa practică a lucrării constă în elaborarea unor propuneri pentru 
optimizarea activităţii de informare a beneficiarilor, precum şi ridicarea 
nivelului calitativ al produselor şi serviciilor oferite de instituţiile 
infodocumentare din Republica Moldova. 

Programul Informaţional al Fundaţiei „Soros-Moldova”, în cadrul 
Proiectului de susţinere a Şcolii de Biblioteconomie din Republica 
Moldova 

„Managementul informaţional în instituţiile infodocumentare”, monografie  
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

« Curs de teorie economică ”  (manual reeditat) Editura ARC, 2007 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

 

III. Autorii lucrării 

Moldovanu Dumitru, membru-corespondent al A.Ş.M., doctor habilitat în 
economie, profesor universitar, Academia de Studii Economie din Moldova 

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte) 

Prezenta lucrare este un curs de lecţii de teorie economică. Ea are drept obiectiv 
principal familiarizarea studenţilor din anii începători cu noţiunile de bază din 
microeconomie, macroeconomie şi mondoeconomie. Destinată în temei 
studenţilor, lucrarea poate fi de un real folos şi pentru toţi cei care doresc să-şi 
îmbogăţească cunoştinţele economice.  
„Cursul de teorie economică” este scris într-un limbaj accesibil, atractiv. El 
constituie o îmbinare organică a definiţiilor principalelor legi şi categorii 
economice, o expunere a teoriei economice, cu exemple luate din realităţile 
economiei Republicii Moldova. 
Structura lucrării:  
I. Teoria economică în sistemul ştiinţelor economice. Metode şi instrumente 

de analiză economică 
II. Activitatea economică. Nevoi şi resurse 
III. Caracteristica generală a economiei de piaţă. Instituţiile economice 
IV. Comportamentul (teoria) consumatorului 
V. Comportamentul (teoria) producătorului. Întreprinderea şi combinarea 

factorilor de producţie 
VI. Evoluţia costurilor pe termen scurt şi pe termen lung 
VII. Cererea şi oferta. Elasticitatea cererii şi ofertei 
VIII. Piaţa, concurenţa şi preţul 
IX. Formarea preţului şi determinarea producţiei maxime în condiţiile 

concurenţei perfecte şi a celei imperfecte 
X. Piaţa factorilor de producţie şi veniturile factoriale 
XI. Indicatorii macroeconomici 
XII. Venitul, consumul, investiţiile 
XIII. Banii. Piaţa monetară şi piaţa titlurilor mobiliare 
XIV. Echilibrul macroeconomic 
XV. Statul şi economia. Politicile macroeconomice 
XVI. Bugetul de stat şi impozitele 
XVII. Instabilitatea macroeconomică şi fluctuaţiile ciclice 
XVIII. Ocuparea şi şomajul 
XIX. Analiza macroeconomică a inflaţiei 
XX. Creşterea şi dezvoltarea economică 
XXI. Interdependenţele economice internaţionale în condiţiile economiilor 

deschise 
XXII. Piaţa valutară şi balanţa de plăţi 
Globalizarea şi integrarea economică internaţională 
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I.  
 

„Teoria economică (Micro- Macroeconomie)” 
(Aplicaţii)  
Editura ASEM, 2007  
 

II. Culegerea de teste, probleme şi situaţii de caz a fost elaborată din  
propria iniţiativă 

 
III.  Feuraş Eugenia  

doctor habilitat, profesor universitar 
Academia de Studii Economice din Moldova   
şef-catedră „Teorie economică şi doctrine economice” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.  Lucrarea reprezintă un material complementar manualelor de 
teorie economică (Microeconomie, Macroeconomie), urmărind 
atingerea a două obiective:  

      –  punerea la dispoziţia studenţilor a unor teste şi probleme 
moderne utile pentru fixarea conceptelor şi consolidarea 
cunoştinţelor obţinute la orele de curs sau prin studierea 
manualelor; 
     –  îmbinarea eforturilor de instruire cu cele analitice, 
cultivându-se spiritul de creativitate. 
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Anexa A  
Raportul de activitate, în anul 2007, al membrului corespondent al AŞM 

1. Titlul, numele şi prenumele 
 Prof. univ.dr. hab., m.c. al AŞM      Belostecinic Grigore 
 

2.  Activitatea ştiinţifică 
Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, 

proiectelor independente (instituţionale, granturi, de transfer tehnologic, internaţionale) 
Conducător al proiectului instituţional „Direcţii şi posibilităţi de asigurare  şi dezvoltare a competitivităţii 

în condiţiile Republicii Moldova” 

Rezultatele ştiinţifice principale 
Numărul de publicaţii ştiinţifice / total: 7 
inclusiv  
Articole în reviste internaţionale 1 
Articole în reviste locale 3 
Monografii - 
Manuale - 
Dicţionare - 
Participarea la foruri ştiinţifice 4 
 
Activitatea inovaţională 
Numărul de cereri prezentate  - 
Numărul de hotărâri pozitive obţinute - 
Numărul de brevete obţinute - 
Numărul de brevete implementate - 
Denumirea seminarelor ştiinţifice organizate  

3. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 cuvinte) 
Sunt caracterizate particularităţile generale ale concurenţei la etapa actuală: 

 tendinţa de redimensionare şi globalizare a concurenţei ca rezultat al globalizării 
activităţii economice  şi interdependenţei crescânde a tuturor economiilor naţionale; 
 erodarea anumitor tipuri de avantaje concurenţiale (bazate pe resurse naturale, 
costul forţei de muncă, avantaje tehnologice etc.); 
 utilizarea unor forme noi de protecţionism de către competitori, în special a celor 
netarifare; 
 implicarea guvernelor în concurenţa internaţională pentru atragerea investiţiilor 
străine; 
 profilarea cualiţiilor dintre firmele din diferite ţări prin colaborare şi cooperare; 
 diversificarea modelelor de concurenţă şi, respectiv, a opţiunilor strategice necesare 
pentru realizarea unor avantaje competitive. 

Este apreciat rolul concurenţei şi al mediului concurenţial în dezvoltarea economică, 
constituind  forţa motrice a progresului tehnico-ştiinţific, coordonatele mediului 
concurenţial fiind orientate spre bunăstarea consumatorului. 

Au fost concretizate şi analizate principalele premise şi factori cu o influenţă 
deosebită asupra formării unui mediu concurenţial în Republica Moldova, precum: 

 liberalizarea tranzacţiilor interne şi externe; 
 micşorarea costurilor creditelor bancare; 
 ameliorarea activităţii investiţionale; 
 schimbarea proprietăţii asupra unei mari părţi din economie; 
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 creşterea numărului agenţilor economici; 
 elaborarea şi implementarea cadrului legislativ privind protecţia şi stimularea 
concurenţei etc. 

Totodată, cadrul juridic din republică permite împiedecarea practicilor 
anticoncurenţiale, consolidând astfel concurenţa pe piaţa internă, dar riscă să slăbească 
competitivitatea întreprinderilor noastre în concurenţa internaţională. Aceasta solicită 
unele concesii făcute procesului de concurenţă în cadrul ţării. Acest moment trebuie luat 
în consideraţie, în primul rând, atunci când se analizează problema dimensiunii optime a 
întreprinderilor şi a rolului pe care îl poate juca statul, inclusiv prin susţinerea colaborării 
şi cooperării întreprinderilor din sectoarele prioritare ale economiei şi orientate spre 
export. 

4. Activitatea didactică 
Numărul cursurilor ţinute 1 
Numărul total de persoane la care aţi fost conducător 
ştiinţific al tezei de doctorat 

6 

Numărul persoanelor la care aţi fost conducător ştiinţific 
şi care au susţinut teza  

1 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate - 

5. Activitatea managerială 
Rector ASEM, membru al Consiliului pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM 

 
6. Informaţii generale  

Premii, titluri etc.  
 
7. Alte activităţi 

− Membru al Colegiului Ministerului Economiei şi Comerţului; 
− Membru al Consiliului Camerei de Industrie şi Comerţ; 
− Membru al Comisiei de Atestare a Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare; 
− Preşedinte a Comisiei de evaluare a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al 

AŞM 
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Raportul de activitate, în anul 2007, al membrului corespondent al AŞM 

1. Titlul, numele şi prenumele:    prof.univ.dr.hab.  Moldovan Dumitru  
2. Activitatea ştiinţifică 
 

Rezultatele ştiinţifice principale 

 
3. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (până la 100 cuvinte) 

Adaptând teoriile specializării internaţionale la condiţiile concrete ale unei ţări în tranziţie, 
subsemnatul a identificat şi mecanismele care trebuie utilizate pentru respecializarea rapidă şi eficientă a 
economiei moldoveneşti: investiţiile străine directe, politica comercială, asistenţa economică externă. În 
cazul ISD, statul stabileşte anumite înlesniri şi condiţii mai atractive pentru investitorii străini care 
investesc în ramurile de specializare a economiei moldoveneşti. În scopul protejării pieţei interne a 
produselor, în care urmează să se specializeze economia Republicii Moldova, se propune renegocierea 
unor condiţii de aderare la OMC, ceea ce este posibil în cazul ţărilor în dezvoltare, din categoria cărora 
face parte acum şi ţara noastră.  
 

4.Activitatea didactică 
Numărul cursurilor ţinute 
La ASEM: 

a) Teorie economică 
b) Economia relaţiilor externe ale Republicii Moldova 
c) Doctrine economice 

3 

Numărul total de persoane la care aţi fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat 6 
Numărul total de persoane la care aţi fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza 1 
Numărul manualelor, materialelor didactice editate  1 
 

5. Activitatea managerială 
a) Decan al facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale 
b) Preşedinte al consiliului ştiinţific specializat 
c) Membru al grupului AŞM de lucru cu Guvernul 
 

6. Informaţii generale 
Premii, titluri etc. 
 

7. Alte activităţi 
Membru al colegiului de redacţie al revistelor „Economica” (ASEM) şi „Перекрестки” (Universitatea 
Europeană Umanitară din Minsk, Belorusia) 

Numărul de publicaţii ştiinţifice / total: 3 
inclusiv:  
Articole în reviste internaţionale - 
Articole în reviste locale: 

a) „Investiţiile străine directe şi comerţul exterior – principalele instrumente ale 
respecializării internaţionale a economiei moldoveneşti”, Revista „Economica” 
(ASEM), №4, 2007, 1 c. a. 

b) „Succesul depinde de alegerea unor priorităţi adecvate situaţiei” Revista 
„Academica, №12, 2007, 0,3 c. a. 

2 

Monografii - 
Manuale:    

„Curs de teorie economică”, editura ARC, 2007, reeditare, 25 c. a. 
1 

Dicţionare - 
Participarea la foruri ştiinţifice: 

Seminarul bilateral „Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova În 
context european şi mondial”, Constanţa, 9-14 septembrie 2007.  
Raport pe tema: Rolul ISD în respecializarea economiei în tranziţie şi asigurarea 
dezvoltării durabile. 

1 
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Raportul de activitate, în anul 2007, al membrului corespondent al AŞM 

1. Titlul, numele şi prenumele:     prof.univ.dr.hab. Hrişcev Eugeniu 
 
2. Activitatea ştiinţifică 
 

Rezultatele ştiinţifice principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (până la 100 cuvinte) 
 

4.Activitatea didactică 
Numărul cursurilor ţinute 
 

1 

Numărul total de persoane la care aţi fost conducător ştiinţific al tezei 
de doctorat 

6 

Numărul total de persoane la care aţi fost conducător ştiinţific şi care 
au susţinut teza 

1 

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  - 
 

5. Activitatea managerială 
Viceacademician, coordonator 
 

6. Informaţii generale 
Premii, titluri etc. 
 

7. Alte activităţi 
 

 
 
 
 

Numărul de publicaţii ştiinţifice / total: 1 
inclusiv: - 
Articole în reviste internaţionale 1 
Articole în reviste locale - 
Monografii - 
Manuale:    

 
- 

Dicţionare - 
Participarea la foruri ştiinţifice: 

Seminarul bilateral „Dezvoltarea durabilă a României şi 
Republicii Moldova în context european şi mondial”, Constanţa, 
9-14 septembrie 2007.  
Raport pe tema: Rolul ISD în respecializarea economiei în 
tranziţie şi asigurarea dezvoltării durabile. 

- 
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Forma 4 
Lista 

publicaţiilor în cadrul proiectelor şi temelor finanţate 
 

Nr. 
d/o 

Numele, 
prenumele 
autorilor 

Titlul lucrării. Tipul lucrării 
(de structurat separat -  

monografie, manual, articole 
în reviste internaţionale, 

articole în reviste naţionale 
recenzate) 

Locul editării. Oraşul, editura, 
titlul revistei ştiinţifice 

Volumul 
(coli de 
autor) 

Proiectul „Direcţii şi posibilităţi de asigurare şi dezvoltare a competitivităţii  
în condiţiile Republicii Moldova” 

1.  Belostecinic 
Grigore 
 
 

Competitivitatea economică –
obiectiv strategic al Republicii 
Moldova  

Revista „Economica”, 2007, nr.1, 
Chişinău, Editura ASEM 

0,4 

2.  Belostecinic 
Grigore 

Foreign Direct Investments and 
Domestic Competitiveness   

Petroleum-Gas University of Ploesti 
Bulletin, n.2, 2007  

1,3 

3.  Belostecinic 
Grigore 

Молдова – Беларусь: 
раздельно, но вместе 

Материалы конференции 
«Развитие экономического 
сотрудничествa между Беларусью 
и  Молдовой в рамках 
европейской и региональной 
интеграции/Кишинэу, МЭА, 2007 

1,6 

4.  Belostecinic 
Grigore 

Marketingul şi Logistica în noile 
condiţii ale mediului economic  

Analele ASEM, Ediţia a V-a, 
Chişinău, ASEM, 2007 

0,8 

5.  Belostecinic 
Grigore 

Cunoaşterea şi inovarea – calea 
spre competitivitate  

„Academos”: revistă de ştiinţă, 
inovare, cultură şi artă. Chişinău, 
2007, nr.2-3 

0,3 

6.  Belostecinic 
Grigore 

O educaţie competitivă pentru o 
societate competitivă 

Chişinău, 2007, ASEM 0,5 

7.  Belostecinic 
Grigore 

Direcţii de dezvoltare a logisticii 
în Republica Moldova 

Materialele Primei Conferinţe 
Moldo-Italiane de Logistică, 
„Logistica în Moldova. Obstacole şi 
oportunităţi în cadrul scenariului 
Europei Integrate”, Chişinău, Editura 
ASEM, 2007 

0,2 

8.  Belostecinic 
Marina 

Valori de bază ale 
managementului sub aspect 
gender 

Materialele conferinţei ştiinţifice 
internaţionale „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”, 
Chişinău, ASEM, 28-29 septembrie 
2007 

0,22 
 

9.  Cotelnic Ala Adaptarea firmelor la mediul 
concurenţial şi rezistenţa opusă 
de angajaţi 

Revista „Economica”, ASEM, 
Chişinău 2007, nr.1, pag.31-34 

0,4 

10.  Cotelnic Ala Rolul culturii organizaţionale în 
asigurarea performanţelor 
întreprinderiii 

Analele Academiei de Studii 
Economice din Moldova, Ediţia a V, 
ASEM, Chişinău 2007, pag.13-18 

0,5 

11.  Portarescu Sergiu Orientarea strategică a 
întreprinderii ca factor de 
asigurare a competitivităţii 

Materialele conferinţei ştiinţifice 
internaţionale „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”, 
Chişinău, ASEM, 28-29 septembrie 
2007 

0,3 
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12.  Savciuc Oxana Impactul esteticii de marketing 
asupra imaginii întreprinderii şi 
alţi factori de influenţă în 
�ontextual dezvoltării 
competitivităţii întreprinderii 

Materialele conferinţei ştiinţifice 
internaţionale „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltării 
economiei bazate pe cunoaştere”, 
Chişinău, ASEM, 28-29 septembrie 
2007 

0,4 
 
 

13.  Şendrea Mariana Relaţia între schimbare şi 
competitivitate 

Materialele conferinţei ştiinţifice 
internaţionale „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”, 
Chişinău, ASEM, 28-29 septembrie 
2007 

0,3 
 

Proiectul „Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice de reducere a 
sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în contextul SCERS, inclusiv programul de stat SCERS”, 

programul naţional „Satul moldovenesc” şi planul de acţiuni „Republica Moldova – Uniunea 
Europeană”, etapa „Stimularea creşterii economice prin dezvoltarea activităţii IMM” 

1.  Aculai Elena, 
Bulgac A., 
Vinogradova V. 

Cross-border Partnerships in 
selected NIS countries and the 
Consequences of EU-
Enlargement : Fostering 
Entrepreneurship in the Ukraine, 
Belarus and Moldova. State of 
the art review of literature”” 

PRO KMY. Siegen, Germany, 2007, 
ISSN – 1863-6632 

3,0 

2.  Aculai Elena, 
Welter F., 
Smallbone D., 
Isakova N. 

The role of gender for 
entrepreneurship in a transition 
context: Entrepreneurship, 
competitiveness and local 
development. Frontiers in 
European entrepreneurship 
research (Eds: Luca Iandoli, 
HansLandstrom, Mario Raffa) 

UK-USA, Edward Elgar publishing 
Inc., 2007 

1,5 

3.  Aculai Elena, 
Isakova N., 
Slonimski A., 
Bulgac A., 
Vinogradova V. 

Influienţa organizaţiilor de 
susţinere a businessului asupra 
cooperării trasfrontaliere a 
întrepriderilor din Moldova, 
Ucraina, Belarus cu ţările UE 

Conferinţa „Economic growth in 
conditions of internationalization”. 
Institul de Economie, Finanţe şi 
Statistică, Chişinău, 6-7 septembrie 
2007 

0,2 

4.  Aculai Elena, 
Bulgac A., 
Vinogradova V., 
Fadeeva I., 
Novac A. 

Problemele actuale ale activităţii 
întreprinderilor în Moldova  

Conferinţa „Economic growth in 
conditions of internationalization”. 
Institul de Economie, Finanţe şi 
Statistică, Chişinău, 6-7 septembrie 
2007 

0,2 

5.  Aculai Elena Услуги, предоставляемые 
бизнесом, и их оценка  

Chişinău, Analele Institutului 
Umanistic Contemporan, 2007 

 

6.  Aculai Elena, 
Bulgac A. 
 

Трансграничное 
сотрудничество предприятий 
агропродовольственного 
комплекса Молдовы 

Conferinţa ştiinţifică internaţională 
„Rolul ştiinţelor socio-economice şi 
umaniste în dezvoltarea economiei 
contemporane”, Universitatea Agrară 
de Stat din Moldova, Chişinău, 21 
septembrie 2007 

0,2 

Proiectul „Rolul oraşelor mici în dezvoltarea complexului agroindustrial şi localităţilor rurale în 
Republica Moldova” 

1. Matei Constantin 
Sainsus Valeriu 

Миграция населения как 
определяющей фактор 
социально –демографического 
развития 

Материалы международной 
Конференции «Миграция и 
развитие. 13-15 сентября 2007». 
 

0,3 
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2. Matei Constantin Rolul oraşelor mici în 
dezvoltarea spaţiului rural în 
Republica Moldova 

Chişinău, Ed.ASEM, 2007 5,0 

3. Matei Constantin Direcţiile politicii demografice 
în etapa contemporană în 
Republica Moldova. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”, ASEM, Chişinău, 28-29 
septembrie 2007 

0,2 

4. Matei Constantin The Geodemographicol Role of 
the Republic of Moldova Rural 
Space. Culegerea “Rural Space 
and local Developement” 

România, Cluj Napoca, Universitatea 
Clujeană, 2007 
 

 

5. Mîtcu Matei Modificările geodemografice  

ale spaţiului rural din Republica 

Moldova în perioada postbelică. 

Materialele conferinţei organizate de 
Academia de Ştiinţe Economice din 
Bucureşti „Dezvoltarea durabilă a 
spaţiului rural”, Bucureşti, 2007 
 

0,3 

6. Mîtcu Matei Analiza studiilor 
geodemografice referitoare la 
mediul rural al Basarabiei 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”, ASEM, Chişinău, 28-29 
septembrie 2007 

0,2 

7. Sainsus  Valeriu Aspecte conceptuale ale 
tranziţiei migraţionale a 
populaţiei din Republica 
Moldova. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: 
“Dezvoltarea durabilă a României şi 
Republicii Moldova în context 
European şi mondial, 22-23 
septembrie 2006, ASEM, Chişinău 
2007 

0,2 

8. Sainsus  Valeriu Aspecte demospaţiale de 
depopulare în Republica 
Moldova. 

The 31th Annual Congress of the 
American Romanian Academy of 
Arts and Sciences.  Pro-Active 
Partnership in Creativity for the Next 
Generation. Presses Internationals 
Polytecnique, 2007 

0,2 

9. Sainsus  Valeriu Diferenţieri geodemografice în 
vârsta medie a populaţiei 
Republicii Moldova 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”, ASEM, Chişinău, 28-29 
septembrie 2007 

0,2 

Proiectul „Situaţia femeilor pe piaţa forţei de muncă” 
1.  Bîrcă Alic 

Boguş Angela 
Cauzele excluziunii persoanelor 
defavorizate  de pe piaţa muncii   

Analele ASEM, Editura ASEM, 
Ediţia a V-a, Chişinău,2007 

0,5 

2.  Bîrcă Alic 
Boguş Angela 
Vaculovschi 
Dorin 
Cojocaru Lidia 

Situaţia femeilor pe piaţa forţei 
de muncă (Studiu) 

Editura Academiei de Studii 
Economice din Moldova, Chişinău, 
2007 

3,85 

3.  Vaculovschi 
Dorin 

Проблемы рынка труда 
Республики Молдова в 
условиях региональной 
интеграции 

Conferinţa moldo-belorusă 
„Развитие экономического 
”сотрудничества между 
Беларусью и Молдовой в рамках 
европейской интеграции 

1,0 
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Forma 4 A 
 

LISTA  
publicaţiilor de bază ale colaboratorilor ASEM în anul 2007 

 

Nr 
d/o 

Numele, 
prenumele 
autorilor 

Titlul lucrării. Tipul lucrării (de 
structurat separat -  monografie, 

manual, articole în reviste 
internaţionale, articole în reviste 

naţionale recenzate) 

Locul editării. Oraşul, 
editura, titlul revistei 

ştiinţifice 

Volumul, 
coli de 
autor 

1 2 3 5 6 
MONOGRAFII  

1.  Belostecinic 
Grigore 
Brînzilă Nicolae 
Prodan A. 

Doctori Honoris Causa ai ASEM  
Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

4,5 

2.  Baurciulu Angela Dimensiunea echilibrului financiar 
public la nivel macroeconomic în 
Republica Moldova 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

16,5 

3.  Cărare Viorica 
Clichici Dorina 

Problemele de abordare a politicii 
industriale în lumea contemporană  
(ISBN 978-9975-9871-8-9) 
 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

15,6 

4.  Chistruga Boris Integrarea postindustrială a ţărilor 
Europei  
Centrale şi de Est : realităţi şi 
perspective. 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

28,15 

5.  Creţu Sergiu Interpretarea semantică a textelor în 
limbaj natural 

România, Bacău, Ed. 
EduSoft, 2007 

5,0 

6.  Ghinculov Silvia Managementul informaţional în 
instituţiile infodocumentare 

Chişinău, Ed. Epigraf, 
2007 

6,3 

7.  Moldovanu 
Gheorghe 

Politică şi planificare lingvistică: de 
la teorie la practică Chişinău, Ed. ASEM, 

2007 

22,8 

8.  
Nederiţa 
Alexandru 
 

Contabilitatea veniturilor şi 
cheltuielilor întreprinderii: teorie şi 
practică  

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

27,9 

MANUALE  
1. Borcoman Raisa Corespondenţă economică şi juridică 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

18,5 

2. Golocialova Irina 
Ţurcanu Viorel 
Ştahovschi Ada 

Международный бухгалтерский 
учет Chişinău, Ed. ASEM, 

2007 

25,14 

3. 
Pârţachi Ion 
Caraivanova 
Silivia 

Statistica social-economică 
Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

6,55 

4. Zambiţchi 
Dumitru Teoria probabilităţilor şi statistica 

matematică 
Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

20,0 

 



 121

1 2 3 5 6 
LUCRĂRI METODICO-DIDACTICE 

1. Bacal Petru Economia Protecţiei Mediului  Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

19.22 

2. Balan Aliona 
. 

Microeconomie. Comportamentul 
economic al consumatorului 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

6,4 

3. Batişcev Ruslan Банковское дело  Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

10,86 

4. Berzan Ştefan Laborator de programare. Culegere de 
probleme pentru orele practice şi de 
laborator 
la cursul „Programarea calculatoarelor” 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

4,7 

5. Bîrcă Alic 
Vaculovschi Dorin 
Boguş Angela 

Situaţia femeilor pe piaţa forţei de 
muncă  

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

3,85 

6. Bucur Vasile 
Grabarovschi 
Ludmila 

Indicaţii metodologice privind 
elaborarea tezei de licenţă 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

1,2 

7. Bucur Vasile 
Grabarovschi 
Ludmila 

Indicaţii metodologice privind 
elaborarea tezei de licenţă (în limba 
rusă) 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

1,2 

8. Calmâş Valentina 
Vrednic Ion 
Cozmic Vitalie 

Îndrumări metodice pentru lucrări 
practice şi de laborator la disciplina „ 
Tehnologii alimentare” 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

4,0 

9. Caraman Stela 
Cuşmăunsă Rodica 

Contabilitatea managerială Chişinău, Ed. Tipografia 
Centrală, 2007 

20,54 

10. Ciobu Stela 
Iliadi Gheorghe 
Luchian Ivan 
Cotos Sergiu 

Contribuţii la proiectarea financiar-
bancară 

Chişinău, Ed. AŞM, 
Institutul de Economie, 
Finanţe şi Statistică. 
Chişinău, 2007 

3,87 

11. Dumitru Todoroi 
Micuşa Diana 
Crişan G. C. 
Nechita Elena 

BIROTICA. Volum I. Ediţia a doua, 
revăzută şi adăugată 

România, Bacău, Ed. 
EduSoft, 2007 

10,0 

12. Dunduc Vladimir Biblioteca publică. Linii directoare 
IFLA/UNESCO pentru dezvoltare 

Chişinău, Ed. Epigraf, 
2007 

5,2 

13. Donos Evlampie 
 

Echitatea socială şi accesul la studii 
superioare de calitate în Republica 
Moldova  

Chişinău, Instituţii de 
Politici Publice, Ed. IPP, 
2007 

2,0 

14. Feuraş Eugenia  Teoria economică (Micro- 
Macroeconomie)   

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

14,0 

15. Ghinculov Silvia  
 

Managementul informaţional în 
instituţiile infodocumentare 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

6,3 

Graur Anatol 
Mihăilă Svetlana  
Ţurcanu Lilia 

Aplicaţii practice în contabilitatea 
societăţilor pe acţiuni 

 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

6,71 

16. Graur Anatol Aplicaţii în contabilitate societăţilor pe 
acţiuni  

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

4,0 
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1 2 3 5 6 
17. Gremalschi 

Anatol 
Bolun Ion 
Mocanu Iurie 
Codreanu 
Dumitru 
Dolghieru 
Constantin 
Ciubatîi Dumitru 

Olimpiada Republicană la 
Informatică a elevilor, ediţia 2007 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

5,5 

18. Leancă Irina 
Gîscă Nadejda 
Talpă Adela 

Lectura individuală pentru începători Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

10,72 

19. Matei Constantin 
Mâtcu Matei 
Sainsus Valeriu 
Hachi Mihai 
Matei Ana 

Geoeconomie  Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

8,9 

20. Mihăilă Svetlana 
Voicu Maia  

Aplicaţii la contabilitatea managerială 
 

Chişinău, Ed. Tipografia 
Centrală, 2007 

5,65 

21. Moldovan 
Dumitru  

Curs de Teorie economică Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

26,0 

22. Moldovanu 
Gheorghe 

Politică şi planificare lingvistică: de 
la teorie la practică 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

22,8 

23. Nederiţa 
Alexandru 
 

Corespondenţa conturilor contabile 
conform prevederilor S.N.C. şi Codul 
fiscal (lucrare didactică) 

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
2007 

35,0 

24. Panfil Ion 
Cozmic Vitali 
Calmâş Valentina 

Îndrumări metodice pentru lucrări 
practice şi de laborator la disciplina 
„Bazele merceologiei” 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

4,0 

25.
Petroia Andrei State Treasury and Budget Cash 

Execution in the Republic of 
Moldova  

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

3,26 

26. Petroia Andrei Финансы государственного 
сектора и управление ими 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

21,5 

27. Rotaru Mihail Bazele statului şi dreptului Republicii 
Moldova 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

19,4 

28. Rotaru Mihail Основы государства и права 
Республики Молдова 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

7,87 

29. Şpac Ghenadie 
Calmâş Valentina 
Ciofu Maria 
Negruţă Tatiana 

Îndrumări metodice pentru lucrări de 
laborator la disciplina „Tehnologii 
nealimentare” 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

1,2 

30. Şpac Ghenadie 
Calmâş Valentina 
Ciofu Maria 
Negruţă Tatiana  

Îndrumări metodice pentru lucrări 
practice la disciplina „Tehnologii 
nealimentare” 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

1,4 

31. Şpac Ghenadie 
Negruţă Tatiana  

Îndrumări metodice pentru lucrări de 
laborator la disciplina „Merceologia 
mărfurilor nealimentare” 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

1,2 

32. Şpac Ghenadie 
Negruţă Tatiana 

Îndrumări metodice pentru lucrări 
practice la disciplina „Merceologia 
mărfurilor nealimentare”. 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

1,4 
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1 2 3 5 6 
33.  Talpă Adela 

Calin Olga 
English for Economic Purposes Chişinău, Ed. ASEM, 

2007 
10,98 

34.  
Tiuricov 
Constantin 
Suvorova Ira 

Настольная книга финансового 
менеджера 

Chişinau, 
Ed.Primexpress, 2007 

14,88 

35.  Vrednic Ion 
Şpac Ghenadie 
Cozmic Vitalie 
Panfil Ion 
Negruţă Tatiana 

Îndrumări metodice pentru lucrări 
practice la disciplina „Expertiza şi 
certificarea mărfurilor” 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

8,0 

36.  Zambiţchi 
Dumitru 
Ciobanu Ion 

Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii 
diferenţiale ordinale. Note de curs 

Chişinău, Ed. Evrica, 
2007 

10,0 

37.  Zambiţchi 
Dumitru 
Ciobanu Ion 

Funcţii. Calculul diferenţial.  
Probleme extremale 

Chişinău, Ed. ASEM, 
2007 

10,2 

ARTICOLE ÎN REVISTE DE PESTE HOTARE 
1.  Bacal Petru Problemele, realizările şi perspectivele 

gestionării durabile şi distrugerii 
deşeurilor de poluanţi organici 
persistenţi în Republica Moldova 

Craiova, Revista de 
Ecologie şi protecţie a 
mediului, Universitatea 
din Craiova, 2007 

0,24 

2.  Bajerean Eudochia 
Ţurcanu Viorel 

Rolul informaţiei financiare în 
adoptarea deciziilor de afaceri  

Ploieşti , Buletinul 
Universităţii Petrol-Gaze, 
Seria ştiinţe economice, 
LIX, nr. 3, 2007 

0,2 

3.  Belostecinic 
Grigore 
 

Foreign Direct Investments and 
Domestic  
Competitiveness  

Ploieşti , Buletinul 
Universităţii Petrol-Gaze, 
Seria ştiinţe economice, 
LIX, nr. 2, 2007 

1,3 

4.  Botnari Nadejda Investment - The Premises of the 
Economic Developement and 
Expansion 

Ploieşti , Buletinul 
Universităţii Petrol-Gaze, 
Seria ştiinţe economice, 
LIX, nr. 3, 2007 

0,25 

5.  Bradu Marcel Metode statistico-financiare de 
evaluare a proiectelor investiţionale 
(Statistical- Financial Valuation 
Methods of the Investment Projects ).  

Bucureşti, Revista 
«Economie teoretică şi 
aplicată» , nr.3 (508), 
2007 

0.2 

6.  Chirdeachin  
Alexei 

Принцип сознательности в 
преподавании гуманитарных 
дисциплин в вузе 

Москва, Из. «Учитель», 
Журнал „Педагог”, №2 
2007 

0,3 

7.  Chirdeachin  
Alexei 

Про взаємодiю лiнгвiстичного та 
дидактичного аспектiв при 
постановцi англiйськоï вимови 

Kiev, Мовнi i 
концептуальнi картини 
свiту. Збiрник наукових 
праць. Вип. 21. Частина 
1. – Киïв: ВПЦ 
«Киïвський 
унiверситет», 2007 

0,2 

8.  Chirdeachin  
Alexei 

Parametrii acustici ai africatei /ts/ în 
română (în baza oscilogramelor, 
spectrogramelor şi suprimării 
consecutive a secvenţelor sonore) 

Kiev, Мовнi i 
концептуальнi картини 
свiту. Збiрник наукових 
праць. Вип. 21. Частина 
2. – Киïв: ВПЦ 
«Киïвський 
унiверситет», 2007 

0,2 
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9.  Chirdeachin  

Alexei 
Про застосування порiвняльно-
зiставного аналiзу в викладаннi 
iноземної мови (англiйська вимова 
та граматика) 

Мова та Iсторiя. – 2007. 
– № 93 

0,2 

10.  Ciobu Stela  
Luchian Ivan 

Finanţarea întreprinderilor mici şi 
mijlocii: dilemă dintre reglementările 
bancare şi limitele dezvoltării 
businessului în Republica Moldova 

Sibiu-Chişinău,Revista 
Economică, nr.2  (33), 
2007   
 

0,28 

11.  Clichici Dorina Industrial policy’s peculiarities of the 
Republic of Moldova from the 
European integration’s perspective 
(Articol în revistă internaţională 
recenzată) 

Sibiu-Chişinău,Revista 
Economică, nr.3  (34), 
2007   
 

0,38 

12.  Ghinculov Silvia 
(coaut.) 

Un an fără Paul Bran Bucureşti,  Economistul, 
2007 

0,2 

13.  Grozavu 
Parascovia 

Analiza comparată a verbelor 
semicopulative în română şi engleză 

Suceava, Analele 
ştiinţifice ale 
universităţii din 
Suceava „Universitas”, 
2007 

0,33 

14.  Hîrbu Stela Dificultăţi de traducere a structurilor 
comparative cu elementul „ca” 

Suceava, Analele 
ştiinţifice ale 
universităţii din 
Suceava „Universitas”, 
2007 

0,8 

15.  Luchian Ivan 
Cinic Liliana 

Cu privire la posibilitatea atragerii  
capitalului de risc în scopul finanţării 
investiţiilor în Republica Moldova 

Sibiu-Chişinău, Revista 
Economică, nr.1  (32), 
2007   

0,25 

16.  Matei Constantin  The Geodemographicol Role of the 
Republic of Moldova Rural Space 
 (Culegerea “Rural Space and local 
Developement”) 

Cluj, Universitatea 
Clujeană, 2007 
 

0,45 

17.  Melnicenco Olesea Investiţii străine directe şi 
determinanţii lor 

Lvov, Universitatea Ivan 
Franko, Analele 
Universităţii Ivano 
Franko, 2007 

0,40 

18.  Oriol Irina  
Cotuna Otilia 
Popescu Gheorghe 

Analiza statistică a influenţei factorilor 
climatici asupra virulentei ciupercii 
blumeria graminis speer -făinarea 
grâului, prin intermediul ANOVA, şi a 
corelatiei multifactoriale  

Timişoara ,Universitatea 
de Ştiinţe Agricole si 
Medicina Veterinara a 
Banatului, Ed. 
„Agroprint”, 2007 

0,3 

19.  Pârţachi Ion Metode statistice de calcul al inflaţiei 
de bază. Teoretical ann 
 Applied economics (economie 
teoretică şi  aplicată).. 

Bucureşti Revista AGER, 
nr.2, 2007 

0,2 

20.  Pârţachi Ion 
Anghelache 
Constantin 
  

Utilizarea indicatorilor statistici în 
activitatea asigurărilor generale 
 (Using the Statistical Indicators for 
the General Insurances Activity).  

Bucureşti, Revista 
«Economie teoretică şi 
aplicată» , nr.4 (509), 
2007 

0,2 

21.  Pârţachi Ion 
Cara Elena 

Metode statistice de calcul a inflaţiei 
de bază 

Bucureşti, Revista 
«Economie teoretică şi 
aplicată» , nr.2 (507), 
2007 

0,2 
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22.  Pisaniuc Maia Impactul procesului de globalizare  

asupra economiei Republicii Moldova 
Bucureşti, Analele ASE  
Bucureşti, 2007 

046 

23.  Pisaniuc Maia Aspecte ale internaţionalizării şi 
globalizării  
la etapa actuală  

Petroşani, Analele 
Universităţii din 
Petroşani, 2007 

0,4 

24.  Pîţchina Tatiana Priorităţile dezvoltării structurale a 
economiei mondiale 

Sibiu-Chişinău, Revista 
Economică., nr.1  (32), 
2007   

0,4 

25.  Romanciuc 
Larisa    

 

Analiza formării profitului Sibiu-Chişinău, Revista 
Economică., nr.4  (35), 
2007   

0,30 

 
 
 
 

Romanciuc 
Larisa    

 

Necesitatea regularizării venitului din 
operaţiile de  decontare şi de casă – 
procedeu  de ridicare a stabilităţii 
financiare  a băncilor din R. Moldova 

Sibiu-Chişinău, Revista 
Economică., nr.3  (34), 
2007   
 

0,24 

26.  Ţurcan Nelly  
Cheradi Natalia 

Extinderea serviciilor electronice: 
reconsiderări în servirea utilizatorilor 
bibliotecii  

Dâmboviţa, Curier: 
Revista de cultură şi 
bibliologie, 2007 

0,2 

27.  Turcov Elena Tourism developing tendencies within 
Moldavia 

Ploieşti , Buletinul 
Universităţii Petrol-Gaze, 
Seria ştiinţe economice, 
LIX, nr. 2, 2007 

0,2 

28.  Ustian Ion  Кооперация в развитых странах 
 

Moscova,  Revista 
«Экономист»,  nr.8, 2007 

1,0 

29.  Vaculovschi Dorin The Wage – An Important Element of 
the Market Economy 

Ploieşti , Buletinul 
Universităţii Petrol-Gaze, 
Seria ştiinţe economice, 
LIX, nr. 2, 2007 

0,7 

30.  Sobolev Valerii 
Filip Angela 

Institutional aspects of forming of 
competitive enviroment in Ukraine 

Чернiвцi, 
Revista”Науковий 
Вiсник” nr. 334, 2007 

0,4 

31.  Verejan Oleg 
Anghelachi 
Constantin 
Pârţachi Ion 

Posibilităţi de evaluare a primelor în 
asigurările generale 

Bucureşti, Revista 
Română de Statistică, 
nr.10, 2007 0,62 

ARTICOLE  ÎN  REVISTE  RECENZATE 
1.  Abramihin Cezara Impactul integrării europene asupra 

aspectelor sociale 
Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,5 

2.  Albul Elena Piaţa primară de capital în Republica 
Moldova 
 

Chişinău, Legea şi viaţa,  
nr. 12, 2007 

1,0 

3.  Albul Elena Produsele pieţei de capital: definiţie, 
caracteristica şi clasificarea lor 

Chişinău, Revista 
Naţională de Drept, nr. 11 
(86), 2007 

0,9 

4.  Albul Elena Noţiunea, trăsăturile, activitatea 
participanţilor. Reglementarea juridică 
a valorilor mobiliare primare pe 
teritoriul Republicii Moldova 

Chişinău, Revista 
Naţională de Drept, nr. 10 
(85), 2007 

1,0 

5.  
Ambros Marina 

Situaţia actuală  în domeniul 
comerţului cu amănuntul în Republica 
Moldova. 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, 
nr.4  (60), 2007 

0,1 
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6.  Armeanic 

Alexandru 
Criteriile de diferenţiere a veniturilor 
bugetare 

Chişinău, Revista 
Naţională de Drept, nr. 8 
(83), 2007 

0,2 

7.  Bajerean Eudochia Metode de contabilitate de inflaţie 
articol 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,2 

8.  Balcan Vladimir 
 

Exemple de descompuneri „nu faţă 
în  faţă” ale spaţiului hiperbolic 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,15 

9.  Baractari Anatolie Aspecte şi modele decizionale pentru 
gestiunea optimă a unor procese de 
producţie 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr.3  
(59), 2007 

0,25 

10.  Bejan Ghenadie Обзор  нормативных  документов Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, nr. 
1, 2007 

0,4 

11.  Bejan Ghenadie Обзор  нормативных  документов Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, nr. 
1, 2007 

0,4 

12.  Bejan Ghenadie Обзор  нормативных  документов Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, nr. 
2, 2007 

0,4 

13.  Bejan Ghenadie Обзор  нормативных  документов Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, nr. 
4, 2007 

0,4 

14.  Bejan Ghenadie Обзор  нормативных  документов Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, nr. 
5, 2007 

0,4 

15.  Bejan Ghenadie Обзор  нормативных  документов Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, nr. 
6, 2007 

0,4 

16.  Bejan Iurie 
 

Caracterizarea terenurilor intravilane 
din Republica Moldova 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr. 4  
(60), 2007 

0,5 

17.  Belobrov Angela Aspecte conceptuale ale migraţiunii 
economice 

 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr.1  
(57), 2007 

0,22 

18.  Belostecinic 
Grigore 
 

Competitivitatea economică – 
obiectiv strategic  
al Republicii Moldova  

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr. 1  
(57), 2007 

0,4 

19.  Belostecinic 
Grigore 
 

Marketingul şi Logistica în noile 
condiţii ale  
mediului economic  

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,8 

20.  Belostecinic 
Grigore 
 

Cunoaşterea şi inovarea – calea spre 
competitivitate 
  

Chişinău, Academos: 
revistă de ştiinţă, inovare, 
cultură şi artă, nr.2-3, 2007 

0,3 

21.  Belostecinic 
Grigore 
 

O educaţie competitivă pentru o 
societate competitivă 
 

Chişinău, ASEM, 2007 0,5 

22.  Berzan Rodica Estimating function elasticity Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,3 

23.  Berzan Ştefan Programarea sportivă Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0.6 



 127

1 2 3 5 6 
24.  Bîcu Adelina Revizuirea – cale de atac în procesul 

civil 
Chişinău, Legea şi viaţa,  
nr. 8, 2007 

0,53 

25.  Bîcu Adelina Recursul împotriva deciziilor instanţei 
de apel 

Chişinău, Legea şi viaţa,  
nr. 2, 2007 

0,70 

26.  Bîrcă Alic 
Boguş Angela 

Cauzele excluziunii persoanelor 
defavorizate  de pe piaţa muncii   

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,5 

27.  Bîrcă Alic Problematica integrării pe piaţa muncii 
a persoanelor eliberate din detenţie 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, 
nr.1  (57), 2007 

0,3 

28.  Bîrcă Alic Problematica asigurării cu resurse 
umane a organizaţiilor din Republica 
Moldova în contextul extinderii 
Uniunii Europene spre Est 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, 
nr.3  (59), 2007 

0,3 

29.  Bîrcă Aliona Criterii de calcul al indicelui 
deprecierii activelor pe termen lung  

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, 
nr.4  (60), 2007 

0,22 

30.  Bîrsan Svetlana 
 

Perspective etice în comunicarea 
managerială 

 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr.3  
(59), 2007 

0,4 

31.  Boguş Angela Motivarea utilizarii conceptului de 
dezvoltare comunitară în R Moldova 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Ana-lele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,5 

32.  Bolun Ion Ordonarea lucrărilor monotone cu cel 
mult două durate de prelucrare diferite 
în sisteme secvenţiale 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,9 

33.  Bolun Ion Ordonarea lucrărilor monotone în 
problema Mxn Bellman-Johnson 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, 
nr.1  (57), 2007 

0,8 

34.  
 

Borcoman Raisa Tehnici de manipulare relaţională Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,3 

35.  
Botnari Nadejda Echilibrul financiar al întreprinderii: 

probleme şi soluţii de asigurare a 
acestuia 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,26 

36.  Bucur Vasile Modificarea provizioanelor pentru 
reparaţia mijloacelor fixe şi 
contabilitatea acestora  

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 5, 2007 

0,85 

37.  Bucur Vasile Prevederile SIC 41 „Agricultura” 
aferente contabilităţii activelor 
biologice curente în zootehnie: 
posibilitatea de aplicare a acestora 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,67 

38.  Bucur Vasile  
Sarjan T. 

Probleme ale contabilităţii 
consumurilor de prospecţiune 
geologică şi a resurselor naturale  

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr. 
4  (60), 2007 

0,5 

39.  Bucur Vasile 
Gherasimov Mihail 

Учет доходов от продажи 
проездных билетов на 
автотранспорт  

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 6, 2007 

0,45 

40.  Bunu Ion Unele inele pretorsiunile cărora sunt 
torsiuni 

Chişinău, Ed. ASEM, Analele  
ASEM,  ed. V, 2007 

0,25 

41.  Bunu Mariana Reflecţii privind problemele atragerii 
investiţiilor străine în economia 
Republicii Moldova  

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr. 
1  (57), 2007 

0,70 
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42.  Bunu Mariana 

Harea Ruslan 
Aspecte în organizarea procedurilor 
de tender în Republica Moldova 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0.3 

43.  
Chiosea Tatiana Problemele analizei gestiunii 

financiare în condiţiile contemporane 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr. 
1  (57), 2007 

0,3 

44.  Chircă Sergiu Premisele iniţiale ale tranziţiei la 
economia de piaţă din R. Moldova şi 
impactul lor ulterior  

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,5 

45.  Chistruga Boris Efectul „economiei deschise” pentru 
ţările mici  

Chişinău, Analele ULIM, 
Vol. 5, Chişinău, 2007 

0,33 

46.  Ciobu Stela 
Luchian Ivan 

Abordări conceptuale privind valorile 
mobiliare hibride 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, 
nr.2  (58), 2007 

0.29 

47.  Ciobu Stela 
Luchian Ivan 

Influenţa factorilor fundamentali ca 
bază a desfăşurării operaţiunilor de 
arbitraj pe piaţa valorilor mobiliare 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, 
nr.3  (59), 2007 

0.56 

48.  Ciocîrlan Aliona Durata protecţiei drepturilor 
subiective de autor 
 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,3 

49.  Ciugureanu-
Mihailuţă Carolina 

Problema clasificării drepturilor şi 
libertăţilor 
fundamentale ale copilului 

Chişinău, Revista 
Naţională de Drept, nr. 1 
(76), 2007 

0,32 

50.  Ciugureanu-
Mihailuţă Carolina 

Drepturile copiilor aflaţi în conflict cu 
legea 

Chişinău, Revista 
Naţională de Drept, nr. 7 
(82), 2007 

0,55 

51.  Cociug Victoria Problema dimensionării inflaţiei Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,33 

52.  Cojocaru Vadim 
Platon Nicolae 

Transportul – prima fază a ciclului 
turistic 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,9 

53.  Cojocaru Vladlen Metodologia juridică Chişinău, Analele USM, 
2007 

0,3 

54.  Cojocaru Vladlen Armonizarea legislaţiei interne cu 
dreptul CEDO 

Chişinău, Revista 
Naţională de Drept, nr. 4 
(79), 2007 

0,2 
 

55.  Cotelea Vitalie Fragmentarea verticală a bazei de 
date, utilizând algoritmii genetici 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Revista „Drept, economie 
şi informatică”, nr.1 (11), 
2007 

0,3 

56.  Cotelnic Ala Adaptarea firmelor la mediul 
concurenţial şi rezistenţa opusă de 
angajaţi 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr. 
1  (57), 2007 

0,4 

57.  Cotelnic Ala Rolul culturii organizaţionale în 
asigurarea performanţelor 
întreprinderii 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,5 

58.  
Creţu Sergiu Baza algoritmică de interpretare 

sintactico-semantică a textelor în LN 
cu caracter economic  

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr. 
1  (57), 2007 

0,2 
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59. Curagău Natalia Rapoartele financiare consolidate ale 

unui grup de întreprinderi in cazul 
existenţei interesului minoritar  

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,7 

60. Cuşmăunsă 
Rodica 

Modul de recunoaştere şi evidenţa 
analitică a consumurilor aferente 
lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de 
proiectare-experimentare  

Chişinău, Ed. ASEM, 
Revista „Drept, 
economie şi 
informatică”, nr.1 (11), 
2007 

0,43 

61. Dascaliuc Daniela  
Stratulat Oleg 

Sistemul finanţării publice 
nerambursabile al obiectivelor şi 
acţiunilor economice: experienţă 
internaţională şi practici naţionale 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,7 

62. Dascaliuc Daniela 
Stratulat Oleg 

Mecanisme fiscale de stimulare a 
micului business 

Chişinău, Analele ULIM 
vol. V,  2007 

0,7 

63. Clichici Dorina Incidenţele investiţiilor străine asupra 
competitivităţii şi integrării 
economice europene a R. Moldova 

Chişinău, Revista „Studia 
universitatis”, nr. 2,  
2007 

0,37 

64. Dragancea 
Svetlana 

Structura mesajului publicitar Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr. 
2  (58), 2007 

0,4 

65. Dumitraş Tudor Albert Camus şi morala cantitativă Chişinău, Revistă de 
filozofie şi Drept, nr. 3, 
2007 

0,5 

66.
Dumitru Todoroi Sisteme adaptabile de programare. 

Generalizări 
Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,2 

67. Feuraş Eugenia  Ciclul metodologic al cercetării 
ştiinţifice şi criteriile novaţiei 
ştiinţifice 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,8 

68. Filip Nălea  Impactul migraţiei forţei de muncă 
asupra dezvoltării economice a 
Republicii Moldova 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,35 

69. Galaju Ion Economia mondială: definiţie, etape  
de constituire, tendinţe  

Chişinău, Revista „Studia 
universitatis”, nr. 2,  
2007 

1,1 

70. Galea Diana Piaţa serviciilor publicitare în  
Republica Moldova  

Bălţi, Analele ştiinţifice  
ale Universităţii de Stat 
„Alecu Russo”, 2007 

0,5 

71. Gaugaş Tatiana Short and long term effects of shock 
advertising 
  

Chişinău, Revista „Studia 
universitatis”, nr. 2,  
2007 

0,3 

72. Gaugaş Tatiana Shock advertising effectiveness and 
the way it is used  
 

Chişinău, Revista „Studia 
universitatis”, nr. 3,  
2007 

0,25 

73. Gaugaş Tatiana The use of shock tactics in 
HIV/AIDS prevention  
advertising   

Chişinău, Analele USM, 
2007 

0,3 

74. Gherasimov 
Mihail 

Учёт доходов от продажи 
проездных  на автотранспорт в 
кассах автовокзалов 

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 11, 2007 

0,36 

75. Godonoagă Anatol 
Balan Pavel 

Algoritm cu schimbarea consecutivă 
a componentei gradientului 
 

Chişinău, Analele USM, 
2007 

0,25 
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76. Golocialova Irina 

 Ţurcanu Viorel 
Particularităţile elaborării rapoartelor 
pe segmente 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,6 

77. Gortolomei 
Valentina 

Unele aspecte ale analizei 
cheltuielilor în unităţile comerciale 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,4 

78. Graur Anatol  Filantropice şi sponsorizare: 
contabilitate şi impozitare  

Chişinău, Ed. ASEM, 
Revista „Drept, 
economie şi 
informatică”, nr.1 (11), 
2007 

0,42 

79. Graur Anatol 
Mihăilă Svetlana 

Filantropie şi sponsorizare: 
contabilitate şi impozitare 
 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Revista „Drept, 
economie şi 
informatică”, nr.1 (11), 
2007 

0,42 

80. Grigoroi Lilia 
Bîrcă Aliona 

Reflectarea diferenţelor de valoare 
rezultate din reevaluarea activelor pe 
termen lung 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,47 

81. Grozavu 
Parascovia 

Discuţie în jurul predicatului în 
general şi a predicatului nominal în 
particular 

Chişinău, Revista 
„Studia universitatis”, nr. 
2,  2007 

0,4 

82. Hîncu  Rodica 
Suhovici Anna  
Luchian Ivan 

Investiţiile în economia autohtonă şi 
modelul investiţional autohton  

Chişinău, Ed. ASEM, 
Revista „Drept, 
economie şi 
informatică”, nr.1 (11), 
2007 

0,5 
 

83. Hîncu Rodica 
Iovv Tatiana 

Rolul instituţiilor investiţionale în 
soluţionarea problemelor 
investitorilor individuali  

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr. 
2  (58), 2007 

0, 3 

84. Hîncu Rodica Dimensiunile teoretice şi practice ale 
gestiunii investiţiilor 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0.3 

85. Hîncu Rodica  
Suhovici Ana 
 

Unele probleme ce ţin de investirea 
în economia naţională a Moldovei şi 
căile de soluţionare ale acestora  

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr. 
1  (57), 2007 

0,4 
 

86. Hîncu Rodica 
Criclivaia Diana 

Particularităţi de soluţionare a 
problemelor fiscale ale agenţilor 
economici în contextul activităţii 
investiţionale  

Chişinău, Ed. ASEM, 
Revista „Drept, 
economie şi 
informatică”, nr.2  (12), 
2007 

0,39 

87. Hîncu Rodica 
Criclivaia Diana 

Abordări conceptuale ale impunerii 
veniturilor şi capitalurilor din 
activitatea economică internaţională 

Chişinău, Revista 
„Studia universitatis”, nr. 
2,  2007 

0,34 

88. Hîrbu Stela Structurile comparative metaforice 
cu elementul „ca” 

Chişinău, Revista 
„Studia universitatis”, nr. 
2,  2007 

0,4 

89. Ignatiuc Diana  Viziunile contemporane ale 
competitivităţii economiei naţionale 

Chişinău, Analele USM, 
2007 

0,36 

90. Iovv Tatiana Atractivitatea istorică a SA pentru 
diverse tipuri de manipulări şi 
speculaţii pe piaţa financiară 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr. 
3  (59), 2007 

0,3 
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91.  Iovv Tatiana  

Luchian Ivan 
Avantaje şi mecanisme de arbitraj pe 
piaţa financiară 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Revista „Drept, 
economie şi 
informatică”, nr.1 (11), 
2007 

0,3 

92.  Isac Eufrosinia Particularităţile pieţei financiare şi 
proprietatea privată asupra 
pământului 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, 
nr.3  (59), 2007 

0,8 

93.  Ixari  Aliona Noţiunea  de limbă  engleză pentru 
scopuri  specifice  şi  semnificaţia  
lor 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, 
nr.2 (58), 2007 

0,32 

94.  Lapiţcaia  
Ludmila 

О заполнении декларации о 
подоходном налоге мед.-сан. 
учреждений 

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 2, 2007 

0,2 

95.  Lapiţcaia  
Ludmila 

Учет в торговле Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 8, 2007 

0,3 

96.  Lapiţcaia  
Ludmila 

Учет возмещения НДС – мнения 
аудитора 

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 9, 2007 

0,2 

97.  Lazari Liliana Aspectele auditului raportului 
financiar al societăţilor de asigurări 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,36 

98.  Lazari Liliana 
 

Constituirea şi contabilitatea 
rezervelor de daune  în societăţile de 
asigurări 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, 
nr.4  (60), 2007 

0,40 

99.  Lobanov Natalia Tranzacţiile comerciale 
internaţionale  
în sistemul reglementării sistemelor  
economice tranzitorii 

Chişinău, Revista 
„Studia universitatis”, nr. 
2,  2007 

0,6 

100. Lobanov Natalia Tranzacţiile comerciale 
internaţionale  
şi emergenţa neoprotecţionismului 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, 
nr.1  (57), 2007 

0,4 

101. Lopotenco 
Viorica 

Prognozarea crizei valutare Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,40 

102. Mancaş Maria Formularea coerentă a enunţului 
misiunii şi evaluarea  
acesteia în activitatea managerială 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Revista „Drept, economie 
şi informatică”, nr.1 (11), 
2007 

0,2 

103. Mancaş Maria Perspective etice în comunicarea 
managerială 

 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, 
nr.3  (59), 2007 

0,2 

104. Marianciuc 
Aurelia 

Factorii generatori ai riscului 
investiţional  

 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr. 
4  (60), 2007 

0.2 

105. 
Matcu Matei 
Bejan Iurie 

Caracterizarea terenurilor intravilane 

din Republica Moldova. 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr. 
4  (60), 2007 

0.25 

106. Matei 
Constantin 
Bacal Petru 

Aspectele internaţionale şi naţionale 
ale implementării taxelor de mediu 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0.25 

 
 



 132

1 2 3 5 6 
107. Matei 

Constantin 
Bacal Petru 

Sancţiunile economice pentru 
utilizarea ilicită şi excesivă a 
resurselor funciare, subsolurilor şi 
apelor în R.M 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Revista „Drept, 
economie şi 
informatică”, nr.1 (11), 
2007 

0.25 

108. Melnic Georgeta Particularităţile evaluării şi 
constatării veniturilor din activitatea 
operaţională la întreprinderilor de 
comerţ cu amănuntul 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr. 
3  (59), 2007 

1,0 

109. Melnic Georgeta Problemele contabilităţii veniturilor 
în unităţile de comerţ cu amănuntul 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr. 
4  (60), 2007 

0,1 

110. Melnic Igor  
Verejan Oleg 

Interdependenţa structurală a pieţei 
internaţionale şi 
 naţionale de asigurări 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,43 

111. Melnic Igor  
Verejan Oleg 

Factorii de risc utilizaţi în tarifarea 
actuarială a  
asigurărilor auto 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,44 

112. Mihăilă Svetlana Piaţa serviciilor de comunicaţii 
electronice: reglementări, structură şi 
tendinţe de dezvoltare 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr. 
2  (58), 2007 

0,27 

113. Mistrean Larisa Evoluţia reglementărilor 
internaţionale privind metodologia de 
evaluare a riscurilor operaţionale 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,45 

114. Mitniţcaia Lidia Исследование имиджа брендов: 
методы и проблемы  

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,3 

115. Mitniţcaia Lidia  
Railean Elena  
 

Specificul producerii ştiinţifice şi 
tendinţele de schimbare a acesteia  

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr. 
1  (57), 2007 

0,37 

116. Moldovan 
Dumitru  

Investiţiile străine directe şi comerţul 
exterior – instrumente de 
respecializare a economiei Republicii 
Moldova 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, 
nr.1  (60), 2007 

1,0 

117. Moldovanu 
Gheorghe 

Valoarea limbilor şi asimilarea 
lingvistică 

Chişinău,  Revista  
„Lingvistică şi ştiinţă 
literară”, nr.1-2, 2007 

0,4 

118. Moldovanu 
Gheorghe 

Iluzia naţiunii bilingve: de la 
naţiunea bilingvă la multilingvismul 
popoarelor 

Chişinău, Revista 
„Studia universitatis”, nr. 
1,  2007 

0,4 

119. Moldovanu 
Gheorghe 

Tipologia opţiunilor în selectarea 
limbii (limbilor) pentru formularea 
politicilor lingvistice 

Chişinău, Revista 
„Studia universitatis”, nr. 
1,  2007 

0,4 

120. Morcov Boris Problema corecţiei elementelor 
perturbate în mişcarea orbitală a 
aparatului cosmic 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,2 

121. Nederiţa 
Alexandru 
 

Consideraţii generale asupra 
proiectului Legii contabilităţii  

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 3, 2007 

0,5 

122. Nederiţa 
Alexandru 
 

Aprecieri comparative privind 
componenţa şi clasificarea veniturilor 
în contabilitate  

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr. 
1  (57), 2007 

0,3 
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123. Nederiţa 

Alexandru 
Contabilitatea veniturilor şi 
cheltuielilor în partidă simplă: 
aspecte metodologice şi aplicative  

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 4, 2007 

0,4 

124. Nederiţa 
Alexandru 
 

Об учете курсовых разниц при 
переводе займов в уставный 
капитал  

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 4, 2007 

0,2 

125. Nederiţa 
Alexandru 
 

Об учете операций, связанных с 
покрытием (возмещением) 
убытков прошлых лет  

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 4, 2007 

0,2 

126. Nederiţa 
Alexandru 
 

О переоценке остатков по счетам 
311 «Уставный капитал» и 312 
«Добавочный капитал»  

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 4, 2007 

0,1 

127. Nederiţa 
Alexandru 
 

Privind modul de contabilizare a 
veniturilor şi cheltuielilor din 
prestarea serviciilor cu achitarea prin 
abonamente  

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 5, 2007 

0,15 

128. Nederiţa 
Alexandru 
 

О порядке применения 
установленного 
законодательством лимита 
стоимости единицы МБП в 
бухгалтерском учете  

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 5, 2007 

0,15 

129. Nederiţa 
Alexandru 
 

Abordări naţionale şi internaţionale 
privind contabilitatea  veniturilor din 
dobânzi  

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,5 

130. Nederiţa 
Alexandru 
 

Новый Закон о бухгалтерском 
учете: основные положения и 
порядок их применения  

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 7, 2007 

0,4 

131. Nederiţa 
Alexandru 
Foalea L. 

Contabilitatea operaţiunilor privind 
amnistia fiscală şi legalizarea 
capitalului  

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 7, 2007 

0,6 

132. Nederiţa 
Alexandru 
 

Об учете рекламных щитов и 
затрат на их содержание и ремонт  

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 9, 2007 

0,3 

133. Nederiţa 
Alexandru 
 

Unele probleme ale contabilităţii 
veniturilor din recuperarea 
prejudiciului material 

Rev.: „Economica”. 
ASEM, Chişinău, 2007, 
nr.3, p.44-47 

0,3 

134. Nederiţa 
Alexandru 
 

Учет и налогообложение 
суммовых разниц  

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 10, 2007 

0.4 

135. Nederiţa 
Alexandru 
 

Международные стандарты 
финансовой отчетности: порядок и 
сроки их внедрения  

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 10, 2007 

0,3 

136. Nederiţa 
Alexandru 

Comentarii la noţiunile de bază 
utilizate în Legea contabilităţii 

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 11, 2007 

0,4 

137. Nederiţa 
Alexandru 
Popovici Angela 

Об учете и налогообложении 
штрафных санкций за нарушение 
договоров  

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 6, 2007 

0,4 

138. Nederiţa 
Alexandru 
Popovici Angela 

Годовой финансовый отчет-2006: 
новые аспекты и спорные вопросы 

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 2, 2007 

1,2 
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139. Nederiţa 

Alexandru 
Sajin Iurie 

Предоплата и суммовые разницы: 
бухгалтерские и налоговые 
аспекты 

Chişinău, Revista 
„Contabilitate şi audit”, 
nr. 11, 2007 

0,4 

140. Ohrimeno 
Serghei 
Tutunaru  Sergiu 
 Sclifos 
Constantin 

Information Security training for 
Economists 

Chişinău, Analele ULIM, 
vol. 5, Chişinău, 2007 

0,2 

141. Paladi Ion Evoluţia serviciilor publice în 
contextul managementului public 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,5 

142. Paladi Ion Principiile managementului public Chişinău, Ed. ASEM, 
Revista „Drept, 
economie şi 
informatică”, nr.1 (11), 
2007 

0,5 

143. Paladi Ion Premisele managementului public Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, 
nr.1  (57), 2007 

0,5 

144. Paladi Ion Rolul şi locul serviciilor publice în 
statele Uniunii Europene 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, 
nr.4  (60), 2007 

0,6 

145. Paşcaneanu 
Tudor 

Consideraţii critice asupra evoluţiei 
cadrului legislativ cu privire la 
organizarea administrativă a 
teritoriului Republicii  Moldova după 
intrarea în vigoare a Constituţiei din 
1994 

Chişinău, Legea şi viaţa,  
nr. 4, 2007 

0,2 

146. Paşcaneanu 
Tudor 

Unele consideraţii privind principiul 
centralizării şi cel al desconcentrării 
administrative 

Chişinău, Legea şi viaţa,  
nr. 5, 2007 

0,2 

147. Paşcaneanu 
Tudor 

Aspecte de drept privind autonomia 
regională a Găgăuziei 

Chişinău, Legea şi viaţa,  
nr. 6, 2007 

0,2 

148. Paşcaneanu 
Tudor 

Consideraţii asupra principiului 
autonomiei locale 

Chişinău, Revista 
„Studia universitatis”, 
nr.3,  2007 

0,3 

149. Paşcaneanu 
Tudor 

Consideraţii asupra reglementărilor 
privind autonomia locală în 
Basarabia sub regimul ţarist- rusesc 

Chişinău, Revista 
„Studia universitatis”, 
nr.3,  2007 

0,3 

150. Paşcaneanu 
Tudor 

Consideraţii asupra reglementărilor 
privind autonomia locală în 
Basarabia sub regimul sovietic 

Chişinău, Revista 
„Studia universitatis”, 
nr.6,  2007 

0,2 

151. Paşcaneanu 
Tudor 

Consultarea cetăţenilor în probleme 
locale de interes deosebit – principiu 
constituţional 

Chişinău, Revista 
„Studia universitatis”, 
nr.6,  2007 

0,2 

152. 
Petroia Andrei Рассмотрение дефицита бюджета 

сквозь призму экономических 
теорий 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,61 

153. 
Petroia Andrei 
Glibiciuc O. 

Finanţarea internaţională şi gestiunea 
ajutorului străin 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr. 
1  (57), 2007 

0,17 

154. Pîşchina Tatiana 
 

Aspectele metodologice de realizare 
a Concepţiei noii dezvoltări 
structurale 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr. 
2  (58), 2007 

0,4 
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155. Pîşchina Tatiana 
 

 

Priorităţile structurale şi problema 
supravieţuirii economiei naţionale în 
condiţiile globalizării 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, nr. 
3  (59), 2007 

0,4 

156. Pîşchina Tatiana 
 

Структурные приоритеты и 
конкурентоспособность 
национальной экономики 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,4. 

157. Pîşchina Tatiana 
 
 

Aspectele metodologice de alegere a 
priorităţilor structural-ramurale 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Revista „Drept, economie 
şi informatică”, nr.1 (11), 
2007 

0,4 

158. Polomoşnâh 
Alexandru 

Порядок бухгалтерского учёта 
нeвостребованных налоговых 
убытков предприятий в условиях 
реорганизации 

Chişinău, Revista 
„Studia universitatis”, nr. 
2,  2007 

0.24 

159. Popovici Angela Aspecte problematice ale 
contabilităţii pierderilor din rebuturi 
în construcţii  

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,4 

160. Postică 
Constantin 

Impactul factorilor externi asupra  
exportului ţărilor în dezvoltare  

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, 
nr.1  (57), 2007 

0,5 

161. Prodan Natalia Aplicarea rezultatelor analizei 
rapoartelor financiare în evaluarea 
întreprinderilor conform metodei 
tranzacţiilor comparabile 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,6 

162. 
Roşca Diana Aspecte de marketing în ecoturism 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, 
nr.2  (58), 2007 

0,1 

163. Rotaru Mihail Echilibrul puterii într-un stat de drept 
în condiţiile integrării europene 

Chişinău, Legea şi viaţa,  
nr. 1, 2007 

0,4 

164. Rotaru-Maslo 
Liliana  

 

Exercitarea şi apărarea drepturilor  
personale nepatrimoniale în dreptul  
internaţional privat al Republicii 
Moldova   

Chişinău, Legea şi viaţa,  
nr. 3, 2007 

0,56 
 

165. Rotaru-Maslo 
Liliana  

 

Unele considerente cu privire la 
prelucrarea automatizată a datelor cu 
caracter personal în viziunea 
legislaţiei Republicii Moldova 

Chişinău, Legea şi viaţa,  
nr. 4, 2007 

0,37 

166. Rotaru-Maslo 
Liliana  

 

Analiza principiilor aplicabile 
ocrotirii sănătăţii reglementate de 
legislaţia Republicii Moldova 

Chişinău, Revista 
Naţională de Drept, nr. 4 
(79), 2007 

0,3 

167. Rumleanschi 
Petru 

Problema subiectului cunoscător în 
filozofia postmodernismului şi a 
transmodernismului 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. V, 
2007 

0,8 

168. Rumleanschi 
Petru 

Problema existenţei în concepţiile 
filosofice ale lui  N.Spatarul-Milescu 

Chişinău, Revistă de 
filozofie şi Drept, nr. 3, 
2007 

0,5 

169. Rusu Djulieta Conflictul organizaţional-surse şi 
modalităţi de soluţionare 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, 
nr.3 (59), 2007 

0,83 

170. Rusu Djulieta 
Corduneanu  
Irina 

Învaţă să  înveţi: autocorectarea Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista „Economica”, 
nr.4  (60), 2007 

0,36 
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171. Sârbu Ion 

Crainic Galina 
Conceptul formării şi funcţionării 
complexului industriei alimentare în 
utilizarea resurselor umane 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista 
„Economica”, nr. 1  
(57), 2007 

0,3 

172. Sârbu Ion Performanţele şi tendinţele formării 
gândirii manageriale 

Chişinău, AGEPI, 
Revista „Intelectus”, 
nr. 3, 2007 

0,3 

173. Şişcan Nadejda  Новая экономика и новые рынки  
 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  Ed. 
V, 2007 

0,5 

174. Şişcan Zorina Dezvoltarea metodologiei economico-  
manageriale în baza holismului evolutiv 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. 
V, 2007 

0,5 

175. Slobodeanu Neli Analiza factorială a riscului economic Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista 
„Economica”, nr. 3  
(59), 2007 

0,3 

176. Sobor Serghei  Administrarea obiectelor de proprietate 
intelectuală: probleme şi căi de 
soluţionare în întreprinderile din 
Republica Moldova 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista 
„Economica”, nr.4  
(60), 2007 

0,26 

177. Sorocean Olga  
Ceaicovschi 
Alexandr 

Puterea şi eficienţa acesteia în perioada 
transformărilor sistemice 
 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Revista „Drept, 
economie şi 
informatică”, nr.1 
(11), 2007 

0,2 

178. Stratulat Oleg Perspectiva descentralizării  fiscale în 
Republica Moldova 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Revista „Drept, 
economie şi 
informatică”, nr.1 
(11), 2007 

0,5 

179. Stratulat Oleg 
Dascaliuc Daniela 

Sistemul  finanţării  publice 
nerambursabile a obiectivelor şi 
acţiunilor economice: experienţă 
internaţională şi practici naţionale 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. 
V, 2007 

0,8 

180. Stratulat Oleg 
Cîrlan Ana  

Rating-ul creditar al împrumuturilor 
obligatare municipale 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. 
V, 2007 

0,6 

181. Stratulat Oleg 
 

Conceptul modern politică fiscală şi 
criteriile de eficienţă ale ei în contextul 
gestiunii finanţelor  publice 

Chişinău, Analele 
ULIM, vol. 5, 
Chişinău, 2007 

0,8 

182. Stratulat Oleg 
Dascaliuc Daniela 

Mecanisme fiscale de stimulare a 
micului business 

Chişinău, Analele 
ULIM, vol. 5, 
Chişinău, 2007 

0,8 
 

183. Suhovici Ana 
 

О формах и приоритетах 
привлечения прямых иностранных 
инвестиций в экономику Молдовы 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. 
V, 2007 

0,2 

184. Tcani Natalia  
Ţurcanu P.  
Tcaci Adrian 
Bulgac E. 

Rezervele de sporire a eficienţei 
utilizării fondului funciar 

Chişinău, revista 
„Agricultura 
Moldovei”, nr.8 2007 

0,3 

 
 



 137

1 2 3 5 6 
185. Ţiriulnicova 

Natalia 
Balan Anastasia 

Analiza riscului de insolvabilitate a 
întreprinderii în conformitate cu 
cerinţele SNA 570 

Chişinău, 
Revista 
„Contabilitate şi 
audit”, nr. 4, 2007 

1,1 

186. Tocarenco 
Vladimir 

 

Некоторые аспекты правовой 
социализации 
 индивида 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. 
V, 2007 

0,25 

187. Tostogan Pavel Об учете и налогообложении 
операций по списанию устаревшего 
оборудования 

Chişinău, 
Revista 
„Contabilitate şi 
audit”, nr. 11, 2007 

0,2 

188. Tostogan Pavel Что изменилось в учете и 
налогообложении 

Chişinău, 
Revista 
„Contabilitate şi 
audit”, nr. 10, 2007 

0,6 

189. Tostogan Pavel  
Dima Marcela 

Юбилей предприятия: вопросы учета 
и налогообложения расходов 

Chişinău, 
Revista 
„Contabilitate şi 
audit”, nr. 10, 2007 

0,3 

190. Tudorel Andrei, 
ASE Bucureşti 
Pârţachi Ion 

Metodologia aplicării procedurii Box-
Jenkins la estimarea inflaţiei în R. 
Moldova şi România 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista 
„Economica”, nr.2 
(58), 2007 

0,3 

191. Ţurcanu Radu Măsurile legislative necesare privind  
promovarea producerii şi  
comercializării biocombustibililor 
lichizi  
în Republica Moldova 

Chişinău, Revista 
Naţională de Drept, 
nr. 7 (82), 2007 

0,2 

192. Vasilachi Sergiu Analiza comparativă a mijloacelor de 
exprimare a indiferenţei din perspectiva 
interseculară 

Chişinău, Revista 
„Studia universitatis”, 
nr. 3,  2007 

0,33 

193. Verejan Oleg 
Melnic Igor 
 

Factorii de risc utilizaţi în tarifarea 
actuarială a asigurărilor auto 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. 
V, 2007 

0,44 

194. Vitiuc  Ana  Procesul de elaborare a programelor de 
audit 

Chişinău, Ed. ASEM,  
Revista 
„Economica”, nr. 2  
(58), 2007 

0,30 

195. Vitiuc Ana  
Rusu  Nicoleta  

SIRF – etapele tranziţiei  
 

Chişinău, 
Revista 
„Contabilitate şi 
audit”, nr. 11, 2007 

0,45 

196. Vitiuc Ana  
Cicibaba Iurie 

Балансовый метод расчета 
отсроченных налогов  

 

Chişinău, 
Revista 
„Contabilitate şi 
audit”, nr. 5, 2007 

0,34 

197. Vrednic Ion 
Cozmic Vitalie 
Şpac Ghenadie 

Studiul băuturilor răcoritoare realizate 
în Republica Moldova 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. 
V, 2007 

0,1 

198. Zambiţchi 
Dumitru 

Metoda de evaluare a proiectelor 
investiţionale 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. 
V, 2007 

0,3 
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199.  Zlatina Natalia Tratamentul juridic şi contabil al 

operaţiilor aferente vînzării mărfurilor 
în consignaţie  (articol în reviste 
naţionale recenzate) 

Chişinău, Ed. 
ASEM, Analele  
ASEM,  ed. V, 2007 

0,4 

200.  
 
 

Кадырбаева 
Тatiana 
Bîrsan Svetlana 
Cepraga Lucia 

Aspecte ale terminologiei financiar-
bancare între anii 1945-1989 

Chişinău, Ed. ASEM, 
Analele  ASEM,  ed. 
V, 2007 

0,3 

ARTICOLE  ÎN  REVISTE  NAŢIONALE  NERECENZATE 
1.  Amorţitu Angela Extinderea e-serviciilor în biblioteca 

universitară: concepte şi experienţe 
la Departamentul Informaţional 
Biblioteconomic ULIM  

Chişinău,  
Magazin bibliologic, nr. 
4, 2007 

0,2 

2.  Baractari 
Anatolie 

Cu privire la unele modele neliniare 
de producţie 

Chişinău, Evrica,  
Analele ATIC Vol.I(X), 
2007 

0,2 

3.  Berzan Ştefan Concursul ICPC de programare 
performantă 

Editura Prut 
Internaţional, „Delta”, 
Revistă de matematică şi 
informatică. Nr. 1(4), 
2007 

0.4 

4.  Bolun Ion Ordering of jobs with three different 
processing times in the Mxn 
Bellman-Johnson problem 

Chisinau, Computer 
Science Journal of 
Moldova, vol. 15, no. 
1(43), 2007 

104 

5.  Bucaros M. 
Samotveev R. 

Filosofia învăţământului : locul şi 
rolul umanizării cunoştinţelor în 
învăţământul contemporan 

Chişnău, Ed. ASEM, 
„Filosofia ştiinţei: 
Aspecte metodologice şi 
axiologice”, 2007 

1,2 

6.  Cepraga Lucia O carte de strictă necesitate pentru 
alolingvi 

Chişinău, Revista „Limba 
română”, 2007  

0,3 

7.  Cheradi Natalia Crearea şi dezvoltarea site-ului web 
al bibliotecii universitare din 
perspectiva marketingului  

Chişinău,  
Magazin bibliologic, nr. 
.4, 2007 

0,3 

8.  Cheradi Natalia Resurse informaţionale în domeniul 
economic: situaţia actuală  

Chişinău, CE USM 
Biblioteconomie şi 
ştiinţa informării, 2007 

1,3 

9.  Chircă Sergiu Migraţia populaţiei şi impactul ei 
asupra societăţii 

Chişinău, Ed. Pro-
Didactica,  revista 
„Didactică Pro”,nr. 5-6, 
2007 

0,3 

10.  Chistruga Boris Evaziunea fiscală şi contrabanda pe 
piaţa  
produselor petroliere din Republica 
Moldova  

Chişinău, ULIM, 
Revista ştiinţifică 
„Studii economice”, nr. 
3, 2007 

0,4 

11.  Chistruga Boris Locul şi rolul ţărilor OPEC şi non – 
OPEC  
în comerţul mondial cu petrol  

Chişinău, ULIM, 
Revista ştiinţifică 
„Studii economice”, nr. 
3, 2007 

0,8 

12.  Chistrugă Ilarion Cultura discursului politic în 
societatea informaţională   

Chişnău, Ed. ASEM, 
„Filosofia ştiinţei: 
Aspecte metodologice şi 
axiologice”, 2007 

0,8 

 



 139

 
1 2 3 5 6 
13 Cotelea Vitalie 

Pripa Stela 
An algorithm of graph planarity 
testing and cross minimization 

Chisinau, Computer Science 
Journal of Moldova, vol. 15, 
no. 1(43), 2007 

0,5 

14.
 

Dumitraş Tudot Albert Gamus în căutarea moralei 
 

Chişnău, Ed. ASEM, 
„Filozofia ştiinţei: Aspecte 
metodologice şi 
axiologice”, 2007 

1,4 

15. Galaju Ion Evoluţia şi analiza conceptului de  
integrare economică internaţională 

Chişinău , ULIM, 2007, 
Revista ştiinţifică „Studii 
economice”, nr.1-2 

0,5 

16.
Gameţchii Andrei 
 

Оптимизационные модели в 
логистике “Sisteme de transport şi 
logistică” 

Chişinău, Evrica,  Analele 
ATIC Vol.I(X), 2007 

0,2 

17. Ghinculov Silvia 
Cheradi Natalia 

Individualitatea Bibliotecii 
Ştiinţifice ASEM 

Bălţi: UPS 
Confluenţe bibliologice, nr. 
1, 2007 

0,3 

18. Godonoagă Anatol Scheme deterministe în metoda 
subgradientului pentru soluţionarea 
problemelor minimax 

Chişinău, Evrica,  Analele 
ATIC Vol.I(X), 2007 

0,2 

19. Godonoagă Anatol 
Balan Pavel 

Soluţionarea unui model 
diferenţiabil cu modificarea 
succesivă a componentelor 
gradienţilor 

Chişinău, Evrica,  Analele 
ATIC Vol.I(X), 2007 

0,25 

20. Harea Ruslan Contabilitatea finanţărilor cu 
destinaţie specială 
 

Chişinău, Centrul 
CONTACT, Buletinul nr.2 
„Perspective rurale”, 2007 

0,47 

21. Harea Ruslan Contabilitatea în antreprenoriatul 
social 
 

Centrul CONTACT, 
Chişinău, Buletinul nr.3 
„Perspective rurale”, 2007 

0,55 

22. Ixari  Aliona Utilizarea  listelor şi fişelor  de 
cuvinte în procesul  de  însuşire  a 
lexicului 

Chişinău, revista  „Univers 
Pedagogic” (revista  
Ministerului  Educaţiei şi 
Tineretului), 2007 

0,28 

23. Ixari  Aliona Însuşirea  directă  şi indirectă a 
lexicului prin utilizarea 
dicţionarului şi citirea extensivă   

Chişinău, Ed. Pro-Didactica,  
revista „Didactică Pro”,nr. 5-6, 
2007 

0,17 

24. Lapiţcaia  Ludmila Особенности бухучета анализа 
по подакцизному сырью, 
используемому для производства 
подакцизной продукции 

БНК №4, 2007 0,2 

25. Lapiţcaia  Ludmila Особенности учета реализации 
товаров, оплаченных через 
терминал 

БНК №5, 2007 0,2 

26. Lapiţcaia  Ludmila Бухгалтерский учет векселей БНК №9, 2007 0,3 

27. Lupan Ştefan Din istoria eticii şi a moralei 
întreprinzătorului 

Chişinău, Ed. ASEM, 
„Filozofia ştiinţei: Aspecte 
metodologice şi 
axiologice”, 2007 

0,8 

28. Mariţ Alexandru Teoria ignoranţei evitabile în 
contextul concpetului de vinovăţie 
penală 

Chişinău, Revista de Studii 
şi cercetări juridice, nr. 1-2, 
2007 

1.5 
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29. Mariţ Alexandru Aprecieri de sinteză asupra 

iresponsabilităţii penale. Aspecte şi 
reglementări de drept penal 
comparat 

Chişinău, Academia de 
poliţie „Ştefan cel Mare” 
MAI al R. Moldova, Anuar 
ştiinţific, ed. VII –A, 2007 

0.9 

30. Mariţ Alexandru Latura subiectivă în sistemul de 
drept penal comparat 

Chişinău ,Revista de Ştiinţe 
penale, 2007 

0.75 

31. Rumleanschi Petru Filozofia ştiinţei politice şi 
problema dezvoltării omului în 
viitor  

Chişinău, Ed. ASEM, 
„Filozofia ştiinţei: Aspecte 
metodologice şi 
axiologice”, 2007 

1,0 

32. Şişcan Zorina Dezvoltarea conceptuală a 
abordării  
sinergetice în domeniul 
economico-managerial 

Chişinău, Ed. ASEM, 
„Filozofia ştiinţei: Aspecte 
metodologice şi 
axiologice”, 2007 

1,0 

33. Stăvilă  Tudor Arta basarabeană între Est şi Vest Chişinău, AŞM, Anuar 

Arta, 2007  

1,0 

34. Tocarenco Veronica 
 

Взаимосвязь категорий 
«правовое государство»,  
«человек» и «рыночная 
экономика». 

Chişinău , Anuar ştiinţific. 
Institutul de Stat de Relaţii 
Internaţionale din Moldova 

0,25 

35. Tocarenco Vladimir 
 

Взаимосвязь категорий 
«правовое государство», 
 «человек» и «рыночная 
экономика» 

Chişinău , Anuar ştiinţific. 
Institutul de Stat de Relaţii 
Internaţionale din Moldova  

0,25 

36. Tocarenco Vladimir 
 

Răspunderea persoanei juridice în 
cazul unui accident  
de muncă sau căpătării de către 
salariat a unei boli  
profesionale. 

Chişinău , Anuar ştiinţific. 
Institutul de Stat de Relaţii 
Internaţionale din Moldova  

0,25 

37. Ţurcan Galina Cultura politică ca categorie 
fundamentală a filozofiei politice   

Chişnău, Ed. ASEM, 
„Filozofia ştiinţei: Aspecte 
metodologice şi 
axiologice”, 2007 

1,2 

38. Zacon Tamara  
Zacon Eugeniu 

Consideraţii privind implementarea 
Sistemului Naţional de Admitere în 
învăţământul superior din RM 

Chişinău, AlmaMater.md, 
2007 

0,28 

39. Zambiţchi Dumitru  Probleme specifice de transport  Chişinău, Analele ATIC, 
vol.Χ ,  Editura „Evrica”, 
2007 

0,3 

40. Zelenschi Angela Aspecte filozofice şi axiologice ale 
teoriei culturii organizaţionale 

Chişnău, Ed. ASEM, 
„Filozofia ştiinţei: Aspecte 
metodologice şi 
axiologice”, 2007 

1,2 
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Forma 5 
LISTA 

cercetătorilor ştiinţifici ai ASEM la 01.12.2007   

Nr. 
d/o 

Numele,  
prenumele 

Anul 
naşterii 

Specialitatea 
 (denumirea şi 

cifrul) 

Gradul şi titlul 
ştiinţific anul 

conferirii 

Bază / 
cumul 

Funcţia, 
telefon 

1 2 3 4 5 6 7 

Catedra MANAGEMENT 

1.  Banari Aliona 1983 08.00.05.  
Economie şi 
management (în 
ramură) 

- Bază Asist.univ. 
402-736 

2.  Badîr Iurie 1950 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. în ştiinţe - 
1998 
Conf. univ. - 
2005 

Cumul Conf.univ.  
402-736 

3.  Belostecinic 
Marina 

1969 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr.   – 1995 
Conf.univ.  – 
1998 

Bază Şef catedră 
manage 
ment,  
402-723 

4.  Bilaş Ludmila 1953 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. în ştiinţe   - 
1983  
Conf. univ.  - 
1992 

Bază Conf.univ.  
402-736 

5.  Boboc Rada 1971 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. în ştiinţe - 
1998 
Conf. univ. - 
2005 

Bază Conf.univ.  
402-736 

6.  Buciuşcan Silvia 1979 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

- Bază Asist.univ. 
402-736 

7.  Budurin Cristina 1980 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

- Cumul Lect.univ  
402-736 

8.  Burlacu Natalia 1952 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. hab.       - 
1996 
Prof. univ. – 
1997 

Cumul Prof univ. 
402-736 

9.  Cazanu Elena 1980 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

- Bază Asist.univ. 
402-736 

10.  Cernat Veronica 1980 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

- Bază Asist.univ. 
402-736 

11.  Ciumac Gheandie 1975 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. în ştiinţe  - 
2005 

Bază Lect.sup. 
402-736 
 

12.  Cojocaru Vadim 1961 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. în ştiinţe  - 
1992 
Prof. univ. – 
2003 

Bază Prorector 
ASEM,  
prof univ. 
27-34-91 
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13.  Cotelnic Ala 1961 08.00.05. – Economie 

şi management (în 
ramură) 

Dr. hab.       – 
2001 
Prof. univ. – 
2002 

Bază Prim 
prorector 
ASEM,  
prof univ. 
402-703 

14.  Covaş Lilia 1972 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. în ştiinţe – 
1997 
Conf. univ. – 
2006 

Bază Conf.univ. 
 402-736 

15.  Crudu Petru 1936 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. în ştiinţe – 
1978 Conf. 
univ. – 1985 

Bază Conf.univ.  
402-736 

16.  Dorogaia Irina 1978 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. în ştiinţe  - 
2006 

Bază Lect.sup. 
 402-736 

17.  Feuraş Călin 1978 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr.  – 2005 Bază Lect.sup. 
 402-736 

18.  Gavrilenco Tamara 1952 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

- Bază Lect.sup. 
 402-736 

19.  Gheorghiţă Maria 1961 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. –  
Conf.univ. – 

Cumul Conf.univ. 
402-736 

20.  Ghinculov Silvia 1954 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. -  2002  Bază Dir.Biblio-
tecii ASEM 
402722 

21.  Hrişcev Eugeniu 1942 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. hab. –1986 
Prof. univ. – 
1988 

Bază Prof univ. 
 402-736 

22.  Litvin Aurelia 1970 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. – 1999 
Conf.univ. – 
2003 

Cumul Conf.univ. 
402-736 

23.  Negru Ion 1974 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. – 2001 Bază Lect.sup. 
 402-736 

24.  Oboroceanu Irina 1958 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr.  – 1993  
Conf. univ.  – 
2000 

Bază Conf.univ.  
402-736 

25.  Onofrei Alexandr 1950 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. hab. – 
Prof. univ. –  

Cumul Prof univ. 
402-736 

26.  Parfentieva Ala 1951 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr.   - 1984 
Conf. univ. - 
1991 

Bază Conf.univ.  
402-736 

27.  Platon Nicolae 1972 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr.  - 2001 Cumul Conf.univ.  
402-736 

28.  Poloz Irina 1982 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

- Cumul Asist.univ.  
402-736 

29.  Portarescu Serghei 1973 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. - 2000  
Conf.univ. - 
2005 

Bază Decan 
BAA, 
402-710 
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30.  Rău Andrei 1983 08.00.05. – Economie 

şi management (în 
ramură) 

- Cumul Asist.univ.  
402-736 

31.  Sârbu Ion 1938 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. hab. - 1993 
Prof. univ. - 
1994  

Bază Prof univ. 
402-736 

32.  Şavga Ghenadie 1972 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. - 1998 
Conf. univ. - 
2005 

Bază Conf.univ. 
 402-736 

33.  Şendrea Mariana 1980 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr.  - 2006 Bază Lect.sup. 
402-736 

34.  Serduni Serghei 1972 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr.  - 1999 Bază Lect.sup. 
 402-736 

35.  Solcan Angela 1968 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. - 1998 
Conf. univ. - 
2005 

Bază Conf.univ.  
402-736 

36.  Stihi Ludmila 1972 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. - 2000 
Conf. univ. - 
2005 

Bază Conf.univ.  
402-736 

37.  Ţurcanu Cristina 1982 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

- Cumul Asist.univ.  
402-736 

38.  Ţurcanu Gheorghe 1974 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. - 2000 
Conf. univ. - 
2006 

Bază Conf.univ.  
402-736 

39.  Varban Stepan 1953 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. hab. –  
Prof. univ.  

Cumul Prof.univ. 
402-736 

Catedra MARKETING ŞI LOGISTICĂ 

1.  Belostecinic 
Grigore 

1960 08.00.06 
Marketing; logistică 

Dr. hab.  - 1999  
Prof. univ. - 
2000 

Bază Rector, 
ASEM, 
prof.univ. 
22-41-28 

2.  Cartavîh Tatiana 1950 08.00.25  
Economia, organizarea 
şi conducerea în 
comerţ şi alimentaţie 
publică 

Dr. - 1985 
Conf. univ. - 
1989  

Bază Conf.univ. 
402-732 

3.  Caun Victor 1941 08.00.01 
Economie politică; 
doctrine economice 

Dr.- 1974 
Prof.univ. -1999 

Bază  Prof.univ 
402-732 

4.  Cristafovici Profira 1959 08.00.06 
Marketing; logistică 

Dr. - 1999 
Conf.univ.- 
2001 

Bază Conf.univ. 
402-732 

5.  Gaugaş Tatiana 1979 08.00.06 
Marketing; logistică 

- Bază Asist.univ. 
402-816 

6.  Golovco Vasile 1968 08.00.06 
Marketing; logistică 

- Bază Lect.sup. 
402-816 

7.  Macari Ion 1935 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. - 1988 
Conf.univ. - 
1993 

Bază Conf.univ. 
402-732 
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8.  Melnic Igor 1974 08.00.06 

Marketing; logistică 
Dr.  - 2001 
  

Bază Pro decan 
BAA, 
Conf.univ. 
402-730 

9.  Mitniţcaia Lidia 1959 08.00.06 
Marketing; logistică 

Dr. – 1995  
Conf.univ. – 
1998 

Bază Conf.univ. 
402-732 

10.  Paic Mihai 1954 08.00.06 
Marketing; logistică 

- Bază Lect.sup. 
402-816 

11.  Rotaru Olesea 1980 08.00.06 
Marketing; logistică 

- Bază Asist.univ. 
402-816 

12.  Saharneanu Liliana 1974 08.00.06 
Marketing; logistică 

- Bază Lect.sup. 
402-732 

13.  Savciuc Oxana 1977 08.00.06 
Marketing; logistică 

Dr.  – 2003 
Conf.univ. – 
2005 

Bază Şef catedră. 
402-732 

14.  Şişcan Ecaterina 1973 08.00.06 
Marketing; logistică 

- Bază Lect.sup. 
402-816 

15.  Solomatin Ala 1961 05.19.08 – 
Merceologia 
mărfurilor 
nealimentare 

Dr.  – 1992 
Conf.univ. -  
1998 

Bază Conf.univ. 
402-732 

16.  Ţurcanu Aliona 1980 08.00.06 
Marketing; logistică 

- Bază Asist.univ. 
402-816 

17.  Zgherea Georgeta 1960 08.00.05. –  
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr.  - 1991 
Conf. univ. - 
2001 

Bază Conf.univ. 
402-732 

Catedra TURISM, SERVICII HOTELIERE 

1.  Ambros Marina 1980 08.00.05. Economie 
şi management (în 
ramură) 

 Bază Asist. univ. 
402-952 

2.  Beloi Svetlana 1979 08.00.05. Economie 
şi management (în 
ramură) 

- Bază Lect. sup. 
402-952 

3.  Buga Oleg 1965 08.00.05. Economie 
şi management (în 
ramură) 

 Dr. hab.  - 
2004 
Prof.univ.           

Cumul Prof.univ. 
402-914 

4.  Bulican Adrian 1964 Zootehnii speciale, 
tehnologia produselor 
animaliere – 06.02.04 

Dr. - 1993 
Conf.univ. - 
1998 

Bază Conf.univ. 
402-952 

5.  Livandovschi 
Roman 

1978 08.00.06 
Marketing; logistică 

Dr. - 2004 Bază Lect. sup. 
402-952 

6.  Maxim Vasile 1960 11.00.02 
Geografie economică; 
socială şi politica  

Dr. – 1995 Bază Conf.univ. 
402-952 

7.  Rusu Livia 1976 08.00.05. Economie 
şi management (în 
ramură) 

- Bază Asist. univ. 
402-952 

8.  Ţurcan Natalia 1956 08.00.05. Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. - 1992  
Conf. univ. - 
2004 

Bază Conf.univ. 
402-952 
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9.  Turcov Elena 1959 08.00.05. – Economie 

şi management (în 
ramură) 

Doctor hab. - 
2003 
Conf.univ. - 
1997 

Bază Şef catedră 
Profesor 
universitar 
402-914 

Catedra MERCEOLOGIE ŞI COMERT 

1.  Calmâş Valentina 1958 05.19.08 
Merceologia 
materiei 
prime şi a 
mărfurilor 
industrie textile şi 
a industriei uşoare 

Dr. 2000 
Conf. univ.  - 
2002 

Bază Conf. univ. 
402-970 

2.  Ciofu    Maria 1950 05.18.01 
Tehnologia 
produselor 
alimentare (cu 
specificarea 
produselor şi 
procedeelor) 

- Bază Lect sup. 
402-970 

3.  Cozmic Vitalie 1948 05.19.08 
Merceologia 
materiei 
prime şi a 
mărfurilor 
industrie textile şi 
a industriei uşoare 

Dr. 1987 
Conf.univ. - 
1992 

Bază Conf. univ. 
402-970 

4.  Panfil Ion 1951 05.19.08 
Merceologia 
materiei 
prime şi a 
mărfurilor 
industrie textile şi 
a industriei uşoare 

Dr. 1989 
Conf.univ. - 
1994 

Bază Conf. univ. 
402-970 

5.  Şpac Ghenadie 1959 05.03.01 
Procese de 
prelucrare, maşini 
unelte şi 
instrumente 

Dr. 1993 
Conf.univ.  - 
1996 

Bază Conf. univ. 
402-970 

6.  Vrednic Ion     1949 05.19.08 
Merceologia 
materiei 
prime şi a 
mărfurilor 
industrie textile şi 
a industriei uşoare 

Dr. 1987 
Conf.univ. - 
1991 

Bază Şef 
catedră, 
conf.univ. 
22-43-03 

Catedra ECONOMIE ŞI POLITICI ECONOMICE 

1.  Albot Diana 1980 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

- Bază Conf.univ.  
402-739 

2.  Balan Aliona 1973 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. - 1992 Bază Conf.univ.  
402-739 
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3.  Bejan Gnenadie 1957 08.00.13 

Metode economico-
matematice 

Dr. - 1984 
Conf.univ. - 
1998 

Bază Conf.univ.  
402-739 

4.  Cara Elena 1960 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. - 1992 
Conf.univ. - 
2002 

Bază Conf.univ.  
402-739 

5.  Coban Marina 1963 05.19.08 
Merceologia 
produselor 
nealimentare şi 
materiilor prime pentru 
industria uşoară 

Dr. - 1989 
Conf.univ. - 
1998 

Bază Conf.univ.  
402-739 

6.  Gutium Tatiana 1965 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

- Bază Conf.univ.  
402-739 

7.  Igumnova Olga 1972 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. - 2001 
Conf.univ  - 
2005 

Bază Conf.univ.  
402-739 

8.  Marcenco Inga 1978 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

- Bază Conf.univ.  
402-739 

9.  Pâşchina Tatiana 1950 
 

08.00.14 
Economie mondială 
relaţii economice 
internaţionale 

Dr. - 1978 
Conf.univ  - 
2002 

Bază Conf.univ.  
402-739 

10.  Patraşcu Ion 1975 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

- Bază Conf.univ  
402-739 

11.  Roşca Petru 1932 08.00.14 
Economie mondială 
relaţii economice 
internaţionale 

Dr. hab.  
1999 

Bază Conf.univ.  
402-739 

12.  Sava Elena 1970 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

- Bază Conf.univ.  
402-739 

13.  Stăvila Dorina 1980 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

- Bază Conf.univ.  
402-739 

14.  Stratan Svetlana 1957 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. - 1992 
Conf.univ. - 
2000 

Bază Conf.univ.  
402-739 

15.  Tarus Victoria 1975 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

- Bază Conf.univ  
402-739 

16.  Tomşa Aurelia 1965 08.00.05. – Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. - 1992 
Conf.univ. - 
2001 

Bază Şef catedră, 
Conf.univ. 
402-740 

17.  Vaculovschi Elena 1971 08.00.01 
Economie politică; 
doctrine economice 

Dr. - 2001 
Conf.univ  - 
2005 

Bază Conf.univ  
402-739 

18.  Zbârciog Valeriu 1948 08.00.01 
Economie politică; 
doctrine economice 

Dr. hab.  
2000  
Prof.univ. -
2001 

Bază Prof.univ. 
 402-739 
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1.  Abramihin Cezara 1969 08.00.05. – 

Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr.   -  2001 
    

Bază Conf. univ.
28-05-56 

2.   Băieşu Marina 1968 08.00.05. – 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr.   -  1995 
Conf.univ. 
2004 

Bază Conf. univ.
402-785 

3.  Bîrcă Alic 1971 08.00.05. – 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr.   - 1998 
Conf.univ. 
 - 2001  

Bază Şef catedră 
402-733 

4.  Boguş Angela 1970 08.00.05. – 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr. - 1998 
Conf.univ.   - 
2000 

Bază Conf. univ.
55-48-82 

5.  Chircă Sergiu 1934 08.00.01 
Economie politică; 
doctrine economice 

Dr. hab. -1981 
Prof. Univ. -
1982 

Bază Prof.univ. 
402-919 

6.   Cohanschi Lidia 1948 08.00.05. – 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr. - 1981 
Conf.univ.   - 
1986 

Bază Conf. univ.
27-29-51 

7.  Cojocaru Lidia  1950 08.00.05. – 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr. - 1981 
Conf.univ.   - 
1989 

Bază Conf. univ.
24-22-25 

8.   Eremia Liliana 1971 08.00.05. – 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr. - 2003 
Conf.univ.   - 
2005 

Bază Conf. univ.
24-53-69 

9.   Ioniţă Veaceslav 1973 08.00.05. – 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr. - 2000 
Conf.univ.   -  
2002 

Bază Conf. univ.
34-71-27 

10.  Paladi Ion 1953 08.00.05. – 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr. hab.   -   
2001 
Conf.univ.  - 
1995 

Bază Conf. univ.
402-733 

11.  Şoimaru Vasile 1949 08.00.05. – 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr. - 1978 
Conf.univ.   -  
1982 

Bază Conf. univ.
28-79-99 

12.   Ţîrdea Marcela 1973 08.00.05. – 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr. - 2001 
 

Bază Conf. univ.
29-23-23 

13.  Vaculovschi Dorin 08.00.01 
Economie politică; 
doctrine economice 

Dr. - 1995 
Conf.univ.  -  
2000 

Bază Decan 
EGD 
Conf.univ. 
402-713 
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1.  Bacal Petru 1971 11.00.02 

Geografie 
economică; socială 
şi politica  

- Bază Lect.sup. 

402-815 

2.  Bolocan Dumitru 1953 11.00.02 
Geografie 
economică; socială 
şi politica  

- Cumul Lect. univ. 
402-815 

3.  Gavrilenco 
Tamara 

1952 11.00.02 
Geografie 
economică; socială 
şi politica  

- Bază Lect. univ. 
402-815 

4.  Grozav Adrian 1972 11.00.02 
Geografie 
economică; socială 
şi politica  

- Bază Lect. univ. 
402-815 

5.  Grozav Parascovia  1951 11.00.02 
Geografie 
economică; socială 
şi politica  

- Cumul Lect. sup. 
402-815 

6.  Mâtcu Matei 1933 11.00.02 
Geografie 
economică; socială 
şi politica  

Dr. 1972 
Conf.univ. 
1980 

Bază Conf.univ. 
402-815 

7.  Matei  Constantin  1940 11.00.02 
Geografie 
economică; socială 
şi politica  

Dr. hab., 1992 
Prof. univ. 
1993 

Bază Şef 
catedră,  
Prof.univ. 
402-835 

8.  Matei Ana 1946 11.00.02 
Geografie 
economică; socială 
şi politica  

- Bază Lect.sup. 

402-815 

9.  Sainsus Valeriu 1967 11.00.02 
Geografie 
economică; socială 
şi politica  

Dr. 2003 
Conf.univ.  
2004 

Bază Conf.univ. 

402-815 

10.  Bejan Iurie 1978 11.00.02 
Geografie 
economică; socială 
şi politica  

- Bază Conf.univ. 

402-815 

Catedra INSTRUIRE ŞI COMUNICĂRI DE AFACERI 

1.  Borcoman Raisa 1955 08.00.05. – 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr.- 2000 
Conf.univ.   -  
2006 

Bază Şef 
catedră 
402-738 

2.  Bîrsan Svetlana 1972 10.02.05 
Limbi romanice 

Dr.   -  2005 Bază Conf. 
univ. 

402-738 
3.  Boico Tamara 1961 10.02.01 

Limba română 
- Bază Lect. 

super.  
402-738 
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4.  Căruntu Nina 1960 10.02.01 

Limba română 
- Cumul Lect. 

super.  
402-738 

5.  Cepraga Lucia 1974 10.02.01 
Limba română 

Dr.   -  2003 Bază Conf. 
univ. 

402-738 
6.  Culjinschi Lilia 1970 

 
10.02.01 
Limba română 

- Bază Lect. 
super. 

402-738 
7.  Gheras Mariana 1972 10.02.01 

Limba română 
- Cumul Lect. 

super.  
402-738 

8.  Jorovlea Elvira 1969 08.00.05. – 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

- Cumul Lect. univ. 
402-738 

9.  Kadîrbaev Tatiana 1954 10.02.03 
Limbi slave (rusă) 

Dr.   -  1996 Bază Conf. 
univ. 

402-738 
10.  Mancaş Maria 1972 

 
10.02.01 
Limba română 

- Bază Lect. 
super.  

402-738 
11.  Radu Galina 1971 10.02.01 

Limba română 
- Cumul Lect. 

super. 
402-738 

12.  Racu-Cicală 
Arminia 

1951 10.02.01 
Limba română 

- Bază Conf. 
univ. 402-

738 
13.  Vicol Liliana 1972 13.00.01 –  

Pedagogie generală 
Dr.   -  2006 Bază Lect. 

super. 
402-738 

Catedra DREPT  PUBLIC 

1.  Rotaru Mihail 1934 12.00.01 
Istoria, dreptului 

Dr. hab. - 
1975,  
Prof. univ. 
- 1975 

Bază Prof.univ. 
402-880 

 

Catedra RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE 

1.  Chistruga Boris 1953 08.00.01 – 
Economie politică; 
doctrine economice 
08.00.14 – 
Economie  
mondială, relaţii 
economice 
internaţionale  

Dr.hab.2006, 
Conf.univ. - 
2001 

Bază Şef catedră 
Conf.univ. 
402-782 
 

2.  Calancea Eduard 1955 08.00.01 – 
Economie politică; 
doctrine economice 

Dr.  
 

Bază Conf.univ. 
402783 
244417 
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3.  Chişcă Maria 1979 08.00.14 

Economie  mondială, 
relaţii economice 
internaţionale 

 Bază Lect.univ, 
402783 

4.  Crudu Rodica 1981 08.00.14 
Economie  mondială, 
relaţii economice 
internaţionale 

 Bază Asist.univ. 
402783 

5.  Dodu Gugea 
Larisa 

1977 08.00.14 
Economie  mondială, 
relaţii economice 
internaţionale 

 Bază Lect.univ, 
402783 

6.  Galaju Ion 1938 08.00.14 
Economie  mondială, 
relaţii economice 
internaţionale 

Dr.   -  1980 
Conf.univ.  - 
1987 

Bază Conf.univ. 
402-783 
 32-36-79 

7.  Galea Diana 1981 08.00.14 
Economie  mondială, 
relaţii economice 
internaţionale 

 Bază Asist.univ. 
402783 

8.  Hachi Mihai 1965 11.00.02 
Geografie economică; 
socială şi politica  

Dr.  -  2004 
Conf.univ.  -  
2005 

Bază Conf.univ. 
402-783 

9.  Harcenco Dorina 1980 08.00.14 
Economie  mondială, 
relaţii economice 
internaţionale 

 Bază Asist.univ. 
402783 

10.  Lobanov Natalia 1962 08.00.14 
Economie  mondială, 
relaţii economice 
internaţionale 

Dr.   - 1995 
Conf.univ.   -  
1995 

Bază Conf. 
univ. 
402783 
441915 

11.  Lupu Victoria 1970 08.00.14 
Economie  mondială, 
relaţii economice 
internaţionale 

Dr.  -   1995 
Conf. univ.   -  
2001 

Bază Conf.univ. 
402783 
069170282

12.  Osmatescu Angela 1979 08.00.14 
Economie  mondială, 
relaţii economice 
internaţionale 

- Bază Asist.univ. 
402783 
069123451 

13.  Palii Natalia 1977 08.00.14 
Economie  mondială, 
relaţii economice 
internaţionale 

Dr.  -  2004 
Conf.univ.  -  
2005 

Bază Conf.univ. 
402-783 
534111 

14.  Pisaniuc Maia 1969 08.00.14 
Economie  mondială, 
relaţii economice 
internaţionale 

Dr.  -  2000 
Conf.univ.  -  
2004 

Bază Conf.univ. 
402-783 
534111 

15.  Postică Constantin 1947 08.00.14 
Economie  mondială, 
relaţii economice 
internaţionale 

Dr.  -  1979 
Conf.univ.  -  
1990 

Bază Conf.univ. 
402-783 
552201 

16.  Şişcan Zorina 1970 08.00.05. – Economie şi 
management (în ramură)

Dr.hab., 2007-
conf.univ 
2004 

Bază Conf.univ. 
402-783 
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Catedra TEORIE ECONOMICĂ ŞI DOCTRINE ECONOMICE 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Benea-Popuşoi 

Elina 
1974 08.00.01 

Economie politică; 
doctrine economice 

Dr., 2000 
Conf. univ.  

Bază  Conf. 
univ. 
402779 

2.  Coşelev Natalia 1957 08.00.01 
Economie politică; 
doctrine economice 

Dr.- 1989 
Conf. univ.  

Bază  Conf. 
univ. 
402779 

3.  Feuraş Eugenia  1956 08.00.01 
Economie politică; 
doctrine economice 

Dr.- 2001 
Prof. univ. 
2005 

Bază  Şef-catedră
402778 

4.  Filip Nolea 1955 08.00.06 – 
Marketing; logistică  

Dr.- 1997 
Conf.univ.  

Bază  Conf.univ 
402779 

5.  Isac Eufrosenia 1952 08.00.01 
Economie politică; 
doctrine ec-ce 

Dr. 1981 
Conf. univ.  
1995 

Bază  Confuniv. 
402779 

6.  Moldovan 
Dumitru  

1946 08.00.01 
Economie politică; 
doctrine economice 

Dr.hab. -1997 
prof.univ. 
1999 

Bază  Decan REI 
Prof.univ. 
240005 

7.  Şişcan Nadejda 1935 08.00.01 
Economie politică; 
doctrine economice 

Dr.hab. 1979 
Prof.univ. 
1980 

Bază  Prof. 
univ. 
402779 

8.  Sorocean Olga 1952 08.00.01 
Economie politică; 
doctrine economice 

Dr.hab. 2003 
Prof.univ. 

Bază  Prof. 
univ. 
402779 

9.  Ustian Ion 1939 08.00.01 
Economie politică; 
doctrine economice 
 

Dr. - 1975 
Conf. univ.  
1994 

Bază  Conf. 
univ. 
402779 

Catedra LIMBI MODERNE DE AFACERI 

1.   Geru Tamara 1943 10.02.05 
Limbi romanice 

Dr. - 1974 
conf.univ.  
1994 

Bază Conf. 
univ. 
402951 

2.  Chirdeachin Alexei 1978 10.02.19 
Lingvistică generală 
(cu specificare: 
sociologică, 
psihologică, 
contrastiv-tipologică, 
structurală, 
matematică 
computaţională 
 

Dr. - 2007 Bază Lect.sup. 
402951 

3.  Dragancea Svetlana 1959 10.02.19 
Lingvistică generală 
(cu specificare: 
sociologică, 
psihologică,contrastiv-
tipologică, structurală, 
matematică 
computaţională 

Dr. -2006 Bază Conf. 
univ. 
402951 

4.  Moldovanu 
Gheorghe 

1949 10.02.05 
Limbi romanice 

Dr.,  1989 
Conf.univ. 
1993 

Bază Conf. 
univ. 
 402951 
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5.  Patraşcu Lidia 1947 08.00.10 

Finanţe; monedă; 
credit 

Dr., 
Conf.univ. 

Bază Conf. 
univ. 
402951 

6.  Ruga Ecaterina 1943 10.02.04 
Limbi germanice 

Dr., 1988 
Conf.univ. 
2002 

Bază Conf. 
univ. 
402951 

7.  Teslaru Elvira 1973 10.02.20 
Teoria limbii 

Dr. 2004 
 

Bază Conf. 
univ. 
402951 

Catedra FINANŢE ŞI ASIGURĂRI 

1.  Baurciulu Angela 1973 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

Dr.  -   2006 Bază  Lect.sup. 
402 772 

2.  Balaban Mîţu Elena 1968 08.00.10 -Finanţe; 
monedă; credit 

- Bază Lect.univ. 
402772 

3.  Băncila Natalia 1963 08.00.05. – 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr. H  ab. -   
2006 
Conf.univ.   
2000 

Bază  Lect.sup. 
402 772 

4.  Botnari Nadejda 1961 08.00.10 - finanţe; 
monedă; credit 

Dr.  -   2000 
Conf.univ. -   
2002 

Bază  Şef 
catedră, 
402771 

5.  Buşmachiu Eugenia 1973 08.00.05. – 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr.   -   1999 
Conf.univ.  -   
2002 

Bază  Conf. 
univ. 

402772 

6.  Casian Angela 1971 08.00.05. – 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr.   -   2000 
Conf.univ.-   
2002 

Bază  Conf. 
univ. 

402772 

7.  Cebotari Tatina 1979 08.00.10  - Finanţe; 
monedă; credit 

- Bază Asist.univ. 
402772 

8.  Chicu Nadejda 1976 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

Dr.  -   2003 Bază  Conf. 
univ. 

402772 
9.  Chiosea Tatiana 1959 08.00.10 - Finanţe; 

monedă; credit 
Dr.  -   2003 Bază  Conf. 

univ. 
402772 

10.  Cobzari Ludmila 1964 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

Dr. hab. -   
2000 
Prof.univ. -   
2006 

Bază  Decan FIN 
402752 

11.  Dandara Marina 1976 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 
 

- Bază Lect.univ. 
402772 

12.  Dziubeţcaia Tatiana 1971 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

Dr.  -   2003 
Conf.univ. -   
2004 

Bază Conf. 
univ. 

402772 
13.  Fotescu Stanislav 1956 08.00.10 - Finanţe; 

monedă; credit 
Dr.  -   2000 
Conf.univ.  -   
2000 

Bază  Conf. 
univ. 

402772 
14.  Graur Eleonora 1975 08.00.10 - Finanţe; 

monedă; credit 
Dr.  -   2006 
Conf.univ. -   
2006 

Bază Conf. 
univ. 

402772 
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15.  Ignat Marselina 1976 08.00.10 - Finanţe; 

monedă; credit 
- Bază Lect.univ. 

402772 
16.  Kuzmina Olga 1975 08.00.10 - Finanţe; 

monedă; credit 
Dr.  -   2003 
Conf.univ.  -   
2004 

Bază  Conf. 
univ. 

402772 
17.  Mărgineanu A. 1963 08.00.05. – 

Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr.  -   1998 Bază  Lect.sup. 
402772 

18.  Petroia Andrei 1970 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

Dr.  -   2003 
Conf.univ.  -   
2006 

Bază  Conf. 
univ. 

402772 
19.  Sîrbu Victoria 1978 08.00.10 - Finanţe; 

monedă; credit 
 

Dr.  -   2003 Bază  Lect.sup. 
402772 

20.  Sula Victor 1975 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

Dr.  -   2001 
Conf.univ. -   
2003 

Bază  Conf. 
univ. 

402772 
21.  Suvorova Ilia 1969 08.00.10 - Finanţe; 

monedă; credit 
- Bază Lect.univ. 

402772 
22.  Tiron Rodica 1979 08.00.10 - Finanţe; 

monedă; credit 
- Bază Lect.univ. 

402772 
23.  Tiuricov Constantin 1944 08.00.10 - Finanţe; 

monedă; credit 
Dr.  -   2003 
Conf.univ. -   
2005 

Bază  Conf. 
univ. 

402772 
24.  Ţugulschi Anatolie 1973 08.00.10 - Finanţe; 

monedă; credit 
- Bază Lect.univ. 

402772 
25.  Verejan Victoria 1979 08.00.10 - Finanţe; 

monedă; credit 
- Bază Lect.univ. 

402772 

Catedra INVESTIŢII ŞI PIEŢE DE CAPITAL 

1.  Bondarev Viorica 1966 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

- Cumul Lect. univ. 
782049 

2.  Bunu Mariana 
 

1979 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

Dr.  -   2005 Bază Lect. univ. 
739793 

3.  Cuhal Veronica 
 

1975 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

- Bază Lect. univ. 
724240 

4.  Dascaliuc Daniela 
 

1974 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

- Bază Lect. 
univ. 
747927 

5.  Filip Angela 
 

1977 08.00.06.  
Marketing; logistică 

Dr.  -   2004 Bază Lect. 
univ. 
324231 

6.  Filip Victor 1953 01.04.10. Fizică şi 
ingineria 
semiconductorilor 

 

Dr.  -   1983 
Conf.univ. -   
1989 

Bază Conf. 
univ. 
402859 

7.  Gumovschi Ana 
 

1972 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

- Bază Lect.sup. 
291067 

8.  Hîncu Rodica 1961 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

Dr. hab.   -   
2004 
Prof.univ. -   
2006 

Bază Prof. inter. 
Şef catedră 
449265 
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9.  Iovv Tatiana 

 
1973 08.00.05. 

Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr.   -   1997 
Conf.univ.  -   
2003 

Bază Conf. 
univ. 
402859 

10.  Jeleznova Nina 
 

1937 08.00.05. Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr.   -   1979 
Conf.univ.  -   

Bază Conf. 
univ. 
402859 

11.  Marianciuc Aurelia 
 

1972 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

- Bază Lect.sup. 
564348 

12.  Munteanu Nina 
 

1965 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 
 

- Bază Lect.  Sup. 
581118 

13.  Obeidat Stela 1976 08.00.14. Economie 
mondială; relaţii 
economice 
internaţionele 

Dr.  -   2004 
 

Bază Lect. univ. 
726988 

14.  Oriol Irina 1960 08.00.11. Statistică 
economică 

Dr.  -   2002 Bază Lect.sup. 
026821720

15.  Suhovici Ana 
 

1951 08.00.05. Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr.   1992 
Conf.univ. -   
2006 

Bază Conf. 
univ. 
402859 

Catedra  BĂNCI  ŞI ACTIVITĂTE BANCARĂ 

1.  Andronic Alesea 1970 08.00.10f- Finanţe; 
monedă; credit 

- Bază Lect.sup. 
743447 

2.  Batişcev Ruslan 1978 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

Dr.  -   2006 Bază Lect.univ. 
402768 

3.  Belobrov Angela 1976 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

Dr.  -  2006 Bază Lect.sup. 
402767 

4.  Caraganciu Anatol 1956 08.00.05. – 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr.hab. 1996 
Prof. univ. 
1997 

Bază Prof.univ 
586472 

5.  Cinic Liliana 1977 08.00.10 –Finanţe; 
monedă; credit 

- Bază Lect.univ. 
402767 

6.  Ciobu Stela 1975 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

Dr.  -   2002 
Conf.univ.  
2006 

Bază Conf. 
univ. 
402768 

7.  Cîrlan  Ana 1972 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

Dr.  -   1998 
Conf. univ.  
2002 

Bază Conf. 
univ. 
402768 

8.  Clicici Dorina  08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

Dr. 2007 Bază Lect.sup. 
402768 

9.  Cociug Victoria 1972 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

Dr.  -   2004 
Conf.univ.  
2005 

Bază Conf. 
univ. 
402768 

10.  Covaliu Margareta 1967 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

Dr.  -   1998 
Conf.univ.  
2002 

Bază Conf. 
univ. 
402768 

11.  Darovanaia Ala 1964 08.00.05. – 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr.  -   1994 
Conf.univ.  
2000 

Bază Conf. 
univ. 
402768 
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12.  Dicov Irina 1960 08.00.05. – 

Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr.  -   1992 
Conf.univ.  
1999 

Bază Conf. 
univ. 
402768 

13.  Gorobeţ Ilinca 1977 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

Dr.  -   2003 
Conf. univ. 
2006 

Bază Conf. 
univ. 
402768 

14.  Lopotenco Viorica 1972 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

Dr.  -   1998 
Conf. univ. 
2005  

Bază Conf. 
univ. 
402768 

15.  Mistrean Larisa 1970 08.00.10 - Finanţe; 
monedă; credit 

Dr.  -   1997 
Conf. univ. 
2001 

Bază Conf. 
univ. 
402768 

16.  Romanciuc Larisa 1962 08.00.05. – 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr.  -   1998 
Conf. univ.  
2005 

Bază Conf. 
univ. 
402768 

17.  Secrieru Angela 1968 08.00.05. – 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr.hab  -   
2006 
Conf.univ. 
2005 

Bază Conf. 
univ. 
402768 

18.  Stratulat Oleg 1957 08.00.05. – 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr. 1990 
prof. univ. 
2003 

Bază Şef catedră 
Prof.univ. 
402767 

19.  Timofei Olga 1979 08.00.10 – Finanţe; 
monedă; credit 

- Bază Asist.univ.  
402767 

20.  Zubic Aliona 1971 08.00.10 – Finanţe; 
monedă; credit 

Dr.  -   2002 
Conf. Univ.  
2004 

Bază Conf. 
univ. 
402768 

Catedra FILOSOFIE ŞI POLITOLOGIE 

1.  
Bucaros Muza 

1948 09.00.01 
Ontologie şi 
gnoseologie 

Dr.   -   1984 
Conf.univ.  -   
1991 

Bază  Conf. 
univ. 
Lect.sup. 
402774  
335800  

2.  
Chistrugă Ilarion 

1949 09.00.08 
Filozofia şi 
metodologia ştiinţei 
(pe domenii) 

Dr.   -   1997 
Conf.univ.  -   
2001 

Bază  Conf. 
univ. 
402774  
499887  

3.  
Dumitraş Tudor 

1951 09.00.05 
Etică 

Dr.  -   1981 
Conf.univ. -   
1989 

Bază  Şef 
catedră,  
402773 
547017  

4.  
Gortopan Nicolae 

1950 09.00.01 
Ontologie şi 
gnoseologie 

Dr.  -   1982 
Conf.univ. -   
1986 

Bază  Conf. 
univ. 
402774  
282330  

5.  
Lupan Ştefan  

1947  09.00.04 
Estetică 

Dr.  -   1981 
Conf.univ. -   
1989 

Cumul  Conf. 
univ. 
402774  
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6.  

Rumleanschi Petru 
1942 09.00.08 

Filozofia şi 
metodologia ştiinţei 
(pe domenii) 

Dr.hab.   -   
1989 
Prof.univ.   -   
1991 

Bază  Prof. 
univ. 
402774  
771622 

7.  
Ţurcan Galina 

1964 09.00.08 .Filozofia 
şi metodologia 
ştiinţei (pe domenii) 

- Bază  Lect. sup. 
402774  
569467  

8.  
Zelenschi Angela 

1970 09.00.01 
Ontologie şi 
gnoseologie 

Dr.  -   2004 Contract  Lect. 
univ. 
402774  

Catedra LIMBI MODERNE APLICATE 

1.  Ixari Aliona 1973 13.00.02  - Teoria şi 
metodica instruirii 

- Bază Lect. 
Univ. 
402762 

2.  Romanova Anastasia 
 

1972 10.02.20 - 
Lingvistică  
comparativă-
tipologică 

- Bază Lect. 
Univ. 
402762 

3.  Rusu Djulieta 1962 08.00.05 Economie 
şi Management” (în 
ramură) 

- Bază Lect. sup. 
402763 

Catedra CONTABILITATE ŞI AUDIT 

1.  Bajerean Eudochia 1950 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr. 1989 
Conf.univ - 
1992 

Bază  Şef catedră 
Prof.univ. 
402758 

2.  Bucur Vasile 1940 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr.hab. 2006 
Prof.univ.-   
2003 

Bază  Prof.univ. 
402754 

3.  Busuioc Andrei 1975 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr. 2000 
Conf.univ.   -   
2003 

Bază  Conf.univ. 
402757 

4.  Cauş Lidia 1976 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr. 2000 
Conf.univ.  -   
2002 

Bază  Conf.univ. 
402757 

5.  Cechina Ecaterina 1974 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr. 1999 
Conf.univ. -   
2002 

Bază  Conf.univ. 
402757 

6.  Curagău Natalia 1975 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr. 2000 
Conf.univ.  -   
2003 

Bază  Conf.univ. 
402757 

7.  Cuşmăunsă Rodica 1976 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

- Bază  Conf. 
univ. 
402757 

8.  Dragomir Natalia 1961 08.00.05. Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. 1994 
Conf.univ.   -   
1998 

Bază  Conf.univ. 
402757 

9.  Golocealova Irina 1964 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr. 1995 
Conf.univ.  -   
2005 

Bază  Conf.univ. 
402757 

10.  Grabarovschi 
Ludmila 

1959 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr. 1987 
Conf.univ. -   
1996 

Bază  Conf. 
univ. 
402757 
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11.  Graur Anatol 1975 08.00.12 

„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr. 2003 
Conf.univ. -   
2005 

Bază  Conf.univ. 
402757 

12.  Iachimovschi Anatol 1977 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr. 2007 Bază  Lect.univ. 
402757 

13.  Lapiţkaia Ludmila 1964 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr. 1999 
Conf.univ. -   
2001 

Bază  Conf. 
univ. 
402757 

14.  Melnic Georgeta 1974 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr. 2002 
Conf.univ.  -   
2003 

Bază  Conf. 
univ. 
402757 

15.  Mişova Tatiana 1949 08.00.13 „Metode 
matematico-
economice şi 
utilizarea tehnicii de 
calcul in economie, 
planificare şi 
gestiune”” 

Dr. 1980 
Prof.univ.  -   
2005 

Bază Prorector 
ASEM 
402708 

16.  Nani Mihai 1961 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr. 2000 
Conf.univ.   -    
2004 

Bază  Conf. 
univ. 
402757 

17.  Nederiţa Alexandru 1955 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr. 1983 
Conf.univ.   -   
1988 

Bază  Conf. 
univ. 
402757 

18.  Popovici Angela 1969 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr. 2000 
Conf.univ.  -   
2001 

Bază  Conf. 
univ. 
402757 

19.  Ştahovschi Ada 1958 08.00.05. – 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr. 1988 
Conf.univ.  -   
1990 

Bază  Conf. 
univ. 
402757 

20.  Tostogan Pavel  1950 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr. 1985 
Conf.univ.   -   
1994 

Bază  Conf. 
univ. 
402757 

21.  Ţurcanu Viorel 1945 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr.hab. 1997 
Prof. univ.  -  
1999 

Bază  Decan 
CON 
244588 

22.  Zlatina Natalia 1959 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr. 1986 
Conf.univ.  -   
2000 

Bază  Conf. 
univ. 
402757 

Catedra CONTABILITATE 

1.  Badicu Galina 1972 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

- Bază  Lect.sup. 
402760 

2.  Bârcă Aliona 1976 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr. 2006 Bază  Conf.univ. 
 402760 

3.  Bulboceanu Olesea 1982 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

- Bază   Asist. 
univ. 
402760 
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4.  Ciubotaru Victoria 1981 08.00.12 

„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

- Bază  Lect. 
univ. 
402760 

5.  Dima Maria 1964 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr.  -  2002 Bază  Conf.univ. 
 402760 

6.  Grigoroi Lilia  1970 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 
 

Dr.  -  1998 
Conf.univ.  -   
2003 

Bază Şef-cat., 
Conf.univ. 
402759 

7.  Gudima Galina 1971 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

- Bază  Lect.sup. 
 402760 

8.  Harea Ruslan  1972 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr.   -   2001 
Conf.univ.  -   
2003 

Bază Conf. 
univ.  
402760 

9.  Lazari Liliana 1975 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr.   -   2003 
Conf.univ. 
2006 

Bază Conf. 
univ.  
402760 

10.  Melnicenco Olesea 1982 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

- Bază  Asist. 
univ. 
402760 

11.  Mihaila Svetlana  1978 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

- Bază  Asist. 
univ. 
402760 

12.  Pleşca Stela 1982 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

- Bază  Asist. 
univ. 
402760 

13.  Polomoşnâh 
Alexandru 

1982 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

- Bază  Asist. 
univ. 
402760 

14.  Ţurcan Ludmila 1972 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

- Bază  Lect.sup. 
402760 

15.  Ţurcanu Liliana 1982 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

- Cumul  Asist. 
univ. 
402760 

16.  Vitiuc Ana 1971 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr.  -  2003 Bază  Conf. 
univ.  
402760 

17.  Voicu Maia 1982 08.00.12 
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

- Bază  Asist. 
univ. 
402760 

Catedra ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICE 

1.  Balanuţă Vladimir 1944 08.00.05. Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr.  -   1977 
Conf. univ. 
1991 

Bază Şef 
catedră, 
402761 

2.  Braşoveanu Adriana 1969 08.00.12  
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

- Bază Lect. 
univ. 
402762 

3.  Chirilov Nelea 1974 08.00.12  
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

- Bază Lect. 
univ. 
402762 
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4.  Cojocari Ala 1973 08.00.12  

„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

- Bază Lect. 
univ. 
402762 

5.  Fratea Natalia 1973 08.00.12  
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

- Bază Lect. 
univ. 
402762 

6.  Gavriliuc Ludmila 1956 08.00.05. 
Economie şi 
management (în 
ramură) 
 

Dr.   -  1981 
Conf.univ.  -  
1994 

Bază Conf. 
univ.  
402762 

7.  Gortolomei 
Valentina 

1948 08.00.05. Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr.   -  1981 
Conf.univ.  -  
1991 

Bază Conf. 
univ.  
402762 

8.  Paladi Valentina 1955 08.00.11 
Statistică economică 

Dr.   -  1989 
Conf.univ.  -  
1993 

Bază Conf. 
univ.  
402762 

9.  Prisăcaru Daniela 1983 08.00.12  
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

- Bază Asist. 
univ. 
402762 

10.  Prodan Natalia 1959 08.00.11 
Statistică economică 

Dr.   -  1987 
Conf.univ. -  
1995 

Bază Conf. 
univ.  
402762 

11.  Slobodeanu Neli 1979 08.00.12  
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

- Bază Lect. 
univ. 
402762 

12.  Talmaţchi Svetlana 1972 08.00.12  
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

- Bază Lect. 
univ. 
402762 

13.  Tcaci Natalia 1948 08.00.11 
Statistică economică 

Dr.   -  1980 
Conf.univ.  -  
1995 

Bază Conf. 
univ.  
402762 

14.  Ţiriulnicov Natalia 1959 08.00.12  
„Contabilitate, audit, 
analiză economică” 

Dr.   -  1987 
Conf.univ. -  
1993 

Bază Conf. 
univ.  
402762 

Catedra CIBERNETICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ 

1.  Albu Vasilii 1935 08.00.13 Metode 
economico-
matematice 

Dr.   -   1971 
Conf.univ. -   
1982 

Bază Conf. univ.
402988 

2.  Amarfi Ion  1976 08.00.13 Metode 
economico-
matematice 

Dr.   -  2004 Bază Lect. sup. 
40-29-88 

3.  Berzan Ştefan  1950 01.01.09 Cibernetica 
matematică şi 
cercetări 
operaţionale 

Dr.  -   1982 
Conf.univ.  -   
2001 

Bază Conf. univ.
402988 

4.  Bolun Ion  1947 01.01.09 Cibernetica 
matematică şi 
cercetări 
operaţionale 

Dr.hab.   -   
2000 
Prof.univ. -   
2005 

Bază Decan,  
CSIE,  
ASEM,  
402716 

5.  Brailă Alexandru  1946 08.00.13 Metode 
economico-
matematice 

Dr.  -   1985 
Conf.univ. -   
1989 

Bază Conf. univ.
402988 
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6.  Costaş Ilie  1947 05.13.06 Sisteme 

automatizate de 
comanda 

Dr.hab.  - 1994 
Prof.univ. - 
2001 

Bază Şef catedră 
402987 

7.  Cotelea Vitalie  1952 01.01.09 Cibernetica 
matematică şi 
cercetări 
operaţionale 

Dr.  -   1988 
Conf.univ. -   
2000 

Bază Conf. univ.
402988 

8.  Gameţchi Andrei  1935 01.01.07 
 Matematica de 
calcul 

Dr.  -   1964 
Conf.univ.-   
1981  

Bază Conf. univ.
402988 

9.  Godonoagă Anatol  1955 01.01.09  
Cibernetica 
matematică 

Dr.  -   1988 
Conf.univ. -   
1993  

Bază Conf. univ.
402988 

10.  Ohrimenco Serghei  1952 08.00.13 Metode 
economico-
matematice 

Dr.hab. - 1994 
Prof.univ.  -   
2001  

Bază Prof. univ. 
402988 

11.  Tutunaru Sergiu  1962 01.01.07 
 Matematica de 
calcul 

Dr.  -   1993 
Conf. univ. -   
2001  

Bază Conf. univ.
402988 

12.  
Zacon Tamara 

1954 08.00.05. Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr.  -   1997 
Conf. univ. -   
1998  

Bază Conf. univ.
402988 

Catedra STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ 

1.  Agafiţa Vladimir 1948 08.00.11 
Statistică economică - Bază Lect. sup. 

402788 
2.  Bejan Lilian 1975 08.00.11 

Statistică economică 
Dr.   -   2003 
 

Cumul Conf. 
univ. 
402788 

3.  Bologan Mihail 1984 08.00.11 
Statistică economică 

- Cumul Asist. 
univ. 
402788 

4.  Bradu Marcel 1975 08.00.11 
Statistică economică 

Dr. 2005 Bază Lect sup. 
402788 

5.  Brăila Alexandru 1946 08.00.13  
Metode economico-
matematice  

Dr.  -   1994 
Conf. univ. 
1999 

cumul Conf. 
univ. 
402788 

6.  Caraivanova Silvia  1946 08.00.11 
Statistică economică - Bază  Lect sup. 

402788 
7.  Enachi Natalia 1977 08.00.11 

Statistică economică - 
Bază Asist. 

univ. 
492788 

8.  Feriev Alexandru  1929 08.00.11 
Statistică economică 
 

- 
Cumu Lect sup. 

402788 

9.  Goncearova 
Tatiana 

1952 08.00.11 
Statistică economică 

Dr. - 1981 
Conf. univ. 
1996 

Bază Conf. 
univ. 
402788 

10.  Hâncu Lilian  1974 08.00.11 
Statistică economică - Bază Lect. sup. 

402788 
11.  Hârbu Eduard 1969 08.00.13  

Metode economico-
matematice  

Dr. -  2002 
 

Bază Conf. 
univ. 
402788 
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12.  Pârţachi Ion     1955 08.00.13 Metode 

economico-
matematice 

Dr. - 1990 
Prof.univ. 
2007 

Bază Şef. 
catedră 
402984 

13.  Rusu Viorica  1976 08.00.13  
Metode economico-
matematice  

Dr. - 2003 
 

Bază Conf. 
univ. 
402788 

14.  Şişcan Natalia 1963 08.00.11 
Statistică economică 
 

- Bază Lect. sup. 
402788 

15.  Ţarigradschi Alina 1978 08.00.11 
Statistică economică - 

Bază Asist. 
univ. 
402788 

16.  Tataru Adrian 1975 08.00.11 
Statistică economică 
 

- 
Bază Lect. sup. 

402788 

17.  Tolpinschi 
Valentina 

1950 08.00.05. Economie 
şi management (în 
ramură) 

Dr. -   1980 
Conf. univ. 
1986 
 

Bază Conf. 
univ. 
402788 

18.  Verejan Oleg 1975 08.00.13  
Metode economico-
matematice  

Dr.  -   2001 
Conf. univ. 
2006 

Bază Conf. 
univ. 
402788 

Catedra BAZELE INFORMATICII ECONOMICE 

1.   
Lâsâi Leonid  

1948 08.00.13  
Metode economico-
matematice  

-  
Bază 

Lect. sup. 
402-948  
560-072  

2.  Bologan Anton  1943 08.00.13  
Metode economico-
matematice  

- Bază Lect. sup. 
402-948  
767-251  

3.  Bordeianu  
Anatol  

1949 08.00.13 Metode 
economico-
matematice  

- Bază lect.sup. 
402-948  
497-337  

4.  Burlacu Manuela  1945 01.01.09 Cibernetică 
matematică şi 
cercetări 
operaţionale 

Dr. - 1978 
Conf.univ.  - 
2001 

Bază Conf.univ. 
402-948  
491-219  

5.  Capaţina Valentina  1954 08.00.13  
Metode economico-
matematice  

Dr. - 1999 
Conf.univ.   -   
2001 

Bază Con.univ. 
402-948  
290-755  

6.  Coandă Ilie  1948 01.01.09 Cibernetică 
matematică şi 
cercetări 
operaţionale 

Dr.   - 1984 
Conf.univ.   -   
1993 

Bază Conf.univ. 
402-948  
321-853  

7.  Creţu Sergiu  1951 08.00.13  
Metode economico-
matematice  

- Bază Lect. sup. 
402-948  
739-682  

8.  Gâdilica Tudor  1946 08.00.13  
Metode economico-
matematice  

Dr.  -  1981 
Conf.univ.   -   
1982 

Baza Şef 
catedră, 
Conf.univ. 
402-947 
729-229  
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9.  Moraru Maria  1955 08.00.13  

Metode economico-
matematice  

- Bază lect sup. 
402-948  
737-458  

10.  Negară Maria  1955 08.00.13  
Metode economico-
matematice  

- Bază lect sup. 
402-948  
456-264  

11.  Prisăcaru Anatol  1959 01.01.09 Cibernetică 
matematică şi cercetări 
operaţionale 

Dr. -   1994 
Conf.univ.   -   
2000 

Bază Conf. univ. 
402-948  
765-414  

12.  Ţapcov Varvara  1956 08.00.13  
Metode economico-
matematice  

- Bază Lect sup. 
402-948  
347073  

13.  Todica Victoria  1971 08.00.13 Metode 
economico-
matematice  

- Bază Lect sup. 
402-948  
768-105  

14.  Todoroi Dumitru  1940 05.13.11. Asigurarea 
matematică şi de 
pregătire a maşinilor, 
complexelor, 
sistemelor şi reţelelor 
de calcul 

Dr hab.- 1983 
Prof.univ.- 
1985 

Bază Prof.univ. 
402-948  
342-317  

Catedra MATEMATICĂ 

1.  Bunu Ion 1948 01.01.06 
Logică matematică, 
algebră şi teoria 
numerilor 

Dr. hab.   -   
1998 
Prof.univ. 
2000 

Bază Şef catedră, 
Prof. 
univ. 
402926 

2.  Balcan Vladimir 1962 01-01.04 
Geometrie şi topologie 

Dr.  -  2002 
Conf. univ. 
2004 

Bază Conf. 
univ. 
402927 

3.  Buzurniuc Ştefan 1945 01.01.09 
Cibernetică 
matematică şi cercetări 
operaţionale 

Dr.  -  2000 
Conf. univ. 
2000 

Bază Conf. 
univ. 
 402927 

4.  Chircu Pavel 1954 01.01.06 
Logică matematică, 
algebră şi teoria 
numerilor 

Dr.-   2000 
Conf. univ. 
2000 

Bază Conf. 
univ. 
 402927 

5.  Cracilov Constantin 1945 01.01.06 
Logică matematică, 
algebră şi teoria 
numerelor 

Dr. -   1994 
Conf. univ. 
1994 

Bază Conf. 
univ. 
402927 

6.  Morcov Boris 1945 01.01.09. Cibernetică 
matematică şi cercetări 
operaţionale 

Dr. -   1979 
Conf. univ. 
1993 

Bază Conf. 
univ. 
402927 

7.  Vizitiu Victor 1948 01.01.06. Logică 
matematică, algebră şi 
teoria numerelor 

Dr. -   1996 
Conf. univ. 
1995 

Bază Conf. 
univ. 
402927 

8.  Zambiţchi Dumitru 1940 01.01.09 Cibernetică 
matematică şi cercetări 
operaţionale 

Dr. -   2004 
Prof.univ. 
2006 

Bază Prof. 
univ.  
402927 

9.  Berzan Rodica 1957 01.01.02 
Ecuaţii diferenţiale şi 
fizică matematică  

Dr. -   1987 
Conf. univ. 
2004 

Bază Conf. 
univ. 
402927 
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LISTA DOCTORANZILOR  ŞI  COMPETITORILOR 
care îşi fac studiile în cadrul ASEM (la 01.12.2007) 

 
CATEDRA „INVESTIŢII ŞI PIEŢE DE CAPITAL” 

 
Nr. 
d/o 

Numele, prenumele  Anul 
naşterii

Cifrul şi denumirea 
specialităţii 

Anul de 
studii 

Forma de 
studii 

1 2 3 4 5 6 

DOCTORANZI 

1. Jelimalai Denis 
Alexandru        

1978 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

2. Melnicenco Olesea 
Nicolae  

1983 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

3. Roşca Marcelina 
Valeriu 

1983 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 

4. Ţîgulea Lorina 
Teodor 

1982 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 

5. Buza Maxim 
Alexandru 

1985 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 

6. Marianciuc Aurelia 
Teodor 

1972 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 

 
COMPETITORI 

 
Nr. 
d/o Numele, prenumele Cifrul şi denumirea specialităţii Anul de studii 

1.  Elek Ladislau Ioan   08.00.10. Finanţe; monedă; credit An.III 
2.  Man Aureliana Alexandru 08.00.10. Finanţe; monedă; credit An.II 
3.  Boiţă Marius Toader 08.00.10. Finanţe; monedă; credit An.II 
4.  Ceşuiev Visarion Boris 08.00.10. Finanţe; monedă; credit An.I 

 
  

 
CATEDRA „ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE” 

 
Nr. 
d/o 

Numele, 
prenumele 

Anul 
naşterii

Codul şi denumirea 
specialităţii 

Anul de 
studii 

Forma de 
studii 

1 2 3 4 5 6 
1. Balan Anastasia 

Grigore 
1981 08.00.12. Contabilitate; audit; 

analiză economică 
An.III Cu frecvenţă 

la zi 
2. Amarfii Nelli 

Valeriu 
1980 08.00.12. Contabilitate; audit; 

analiză economică 
An.IV Cu frecvenţă 

redusă 
3. Slobodeanu Neli 

Alexandru 
1979 08.00.12. Contabilitate; audit; 

analiză economică 
An.IV Cu frecvenţă 

redusă 
4. Şova Denis 

Dumitru    
1981 08.00.12. Contabilitate; audit; 

analiză economică 
An.IV Cu frecvenţă 

redusă 
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CATEDRA „TEORIE ECONOMICĂ ŞI DOCTRINE ECONOMICE” 
 

Nr 
d/o 

Numele, prenumele Anul 
naşterii 

Codul şi denumirea 
specialităţii 

Anul de 
studii 

Forma de 
studii 

1 2 3 4 5 6 
1. Antonov Inga Vasile 1979 08.00.01. Economie politică; 

doctrine economice 
An.III Cu frecvenţă 

la zi 
2. Dranga Antonina 

Anton 
1978 08.00.01. Economie politică; 

doctrine economice 
An.III Cu frecvenţă 

la zi 
3. Ignatiuc Diana 

Dmitri 
 

1978 08.00.01. Economie politică; 
doctrine economice 

An.III Cu frecvenţă 
la zi 

4. Dediu Octavian Ion 1981 08.00.01. Economie politică; 
doctrine economice 

An.II Cu frecvenţă 
la zi 

5. Mamaliga Vera 
Vasile 

1984 08.00.01. Economie politică; 
doctrine economice 

An.I Cu frecvenţă 
la zi 

6. Strochi  Tatiana 
Vasile 

1977 08.00.01. Economie politică; 
doctrine economice 

An.IV Cu frecvenţă 
redusă 

7. Plugaru Svetlana 
Eremia 

1978 08.00.01. Economie politică; 
doctrine economice 

An.IV Cu frecvenţă 
redusă 

8. Ciaikovschii 
Alexandr Anatoli 

1981 08.00.01. Economie politică; 
doctrine economice 

An.IV Cu frecvenţă 
redusă 

9. Pînzari Lilia 
Anatolie 

1973 08.00.01. Economie politică; 
doctrine economice 

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

10. Tarpan Andriana 
Vasile 

1978 08.00.01. Economie politică; 
doctrine economice 

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

11. Untilă Tatiana 
Veaceslav     

1981 08.00.01. Economie politică; 
doctrine economice 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

12. Liviţchi Oxana 
Tudor 

1979 08.00.01. Economie politică; 
doctrine economice 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

13. Maleru Petru Andrei 1977 08.00.01. Economie politică; 
doctrine economice 

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

14. Branaşco Natalia 
Leonid  

1977 08.00.01. Economie politică; 
doctrine economice 

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

15. Malcoci Crina Iurie 1979 08.00.01. Economie politică; 
doctrine economice 

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

16. Buga Natalia 
Vladimir 

1983 08.00.01. Economie politică; 
doctrine economice 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 

17. Guzun Victor Vasile    1958 08.00.01. Economie politică; 
doctrine economice 

An.IV Cu frecvenţă 
redusă 

18. Conişescu Elizabet 
Andrei    

1979 08.00.01. Economie politică; 
doctrine economice 

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

19. Vrabie Adrian 
Alexei 

1983 08.00.01. Economie politică; 
doctrine economice 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 
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5. Iachimov Artiom 

Vasile    
1979 08.00.12. Contabilitate; audit; 

analiză economică 
An.IV Cu frecvenţă 

redusă 
6. Cojocari Ala Victor 1973 08.00.12. Contabilitate; audit; 

analiză economică 
An.IV Cu frecvenţă 

redusă 
7. Furtună Diana Vasile 1976 08.00.12. Contabilitate; audit; 

analiză economică 
An.III Cu frecvenţă 

redusă 
8. Dînga Elena Nicolae 1980 08.00.12. Contabilitate; audit; 

analiză economică 
An.III Cu frecvenţă 

redusă 
9. Dahnovici Lilia 

Valeriu    
1972 08.00.12. Contabilitate; audit; 

analiză economică 
An.II Cu frecvenţă 

redusă 
10 Prisăcaru Daniela 

Valeriu 
1983 08.00.12. Contabilitate; audit; 

analiză economică 
An.II Cu frecvenţă 

redusă 
11 Diaconu Diana Tudor

   
1982 08.00.12. Contabilitate; audit; 

analiză economică 
An.I Cu frecvenţă 

redusă 
 

Forma 5a  
 

CATEDRA „BĂNCI ŞI ACTIVITATE BANCARĂ” 
 

Nr. 
d/o 

Numele, prenumele Anul 
naşterii

Cifrul şi denumirea 
specialităţii 

Anul de 
studii 

Forma de 
studii 

1 2 3 4 5 6 

DOCTORANZI 

1. Postică Iurie Tudor    1976 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.III Cu frecvenţă la 
zi 

2. Maţui Vadim Serghei 1977 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.III Cu frecvenţă la 
zi 

3. Bunu Corina Ion 1978 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

4. Belobrov Angela 
Gheorghe 

1976 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.IV Cu frecvenţă 
redusă 

5. Timuş Victoria Petru 1981 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

6. Dogotaru Victoria 
Mihai         

1980 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

7. Timofei Olga Simion 1079 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

8. Oglindă Lilia Vasile 1974 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

9. Panga Carolina Tudor   1980 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.IV Cu frecvenţă 
redusă 

10. Schimător-Balan 
Marina Valeriu 

1980 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

11. Garştea  Natan Pavel 1976 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.IV Cu frecvenţă 
redusă 

12. Nani Daniel Vladimir   1979 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.IV Cu frecvenţă 
redusă 
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13. Naşco Natalia 

Alexandru 
1979 08.00.10. Finanţe; monedă; 

credit 
An.II Cu frecvenţă 

redusă 

14. Nedoseichin Iuri Ion 1965 08.00.10. Finanţe; monedă; 
credit 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

15. Patraşcu Ina Boris 1976 08.00.10. Finanţe; monedă; 
credit 

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

16. Costova Natalia Ivan 1980 08.00.10. Finanţe; monedă; 
credit 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

 
COMPETITORI 
 
Nr.d/o Numele, prenumele Cifrul şi denumirea specialităţii Anul de studii 

5.  Cropovniţchi Elena 08.00.10. Finanţe; monedă; credit An.IV 
 

Forma 5a  
 

CATEDRA „CIBERNETICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ” 
 

Nr. 
d/o 

Numele, prenumele Anul 
naşterii

Codul şi 
denumirea 
specialităţii 

Anul de 
studii 

Forma de 
studii 

1 2 3 4 5 6 
1.  Ciubotaru Sergiu Petru 

 
1981 08.00.13. Metode 

economico-
matematice 

An.III Cu 
frecvenţă la 

zi 
2.  Ciobanu Victoria Constantin    1979 08.00.13. Metode 

economico-
matematice 

An.II Cu 
frecvenţă la 

zi 
3.  Chicu Olga Ion 1982 08.00.13. Metode 

economico-
matematice 

An.II Cu 
frecvenţă la 

zi 
4.  Moraru Mariana Ion 1983 08.00.13. Metode 

economico-
matematice 

An.I Cu 
frecvenţă la 

zi 
5.  
 
  

Ghetmancenco Svetlana 
Vladimir 

1976 08.00.13. Metode 
economico-
matematice 

An.IV Cu 
frecvenţă 

redusă 
6.  Burlacu Andrei Nicolae 1979 08.00.13. Metode 

economico-
matematice 

An.IV Cu 
frecvenţă 

redusă 
7.  Cumatrenco Alexandru 

Sergiu 
1979 08.00.13. Metode 

economico-
matematice 

An.IV Cu 
frecvenţă 

redusă 
8.  Tonu Mihai Vitalie 1980 08.00.13. Metode 

economico-
matematice 

An.IV Cu 
frecvenţă 

redusă 
9.  Prisăcaru Marin Mihail    1977 08.00.13. Metode 

economico-
matematice 

An.III Cu 
frecvenţă 

redusă 
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10.  Sveriniuc Andrei Valentin     1982 08.00.13. Metode 

economico-
matematice 

An.III Cu 
frecvenţă 

redusă 
11.  Melniciuc Natalia Dmitri 1982 08.00.13. Metode 

economico-
matematice 

An.II Cu 
frecvenţă 

redusă 
12.  Cebotari Petru Petru 1980 08.00.13. Metode 

economico-
matematice 

An.I Cu 
frecvenţă 

redusă 
 

Forma 5a  
CATEDRA „CONTABILITATE ŞI AUDIT” 

 

Nr. 
d/o Numele, prenumele Anul 

naşterii 
Codul şi denumirea 

specialităţii 
Anul de 
studii 

Forma de 
studii 

1 2 3 4 5 6 

DOCTORANZI 

13. Ambrosi Alexandru 
Leonid 

1978 08.00.12. Contabilitate; 
audit; analiză economică 

An.III Cu 
frecvenţă  

la zi 
14. Frunze Rodica Ion 

 
1980 08.00.12. Contabilitate; 

audit; analiză economică 
An.III Cu 

frecvenţă  
la zi 

15. Bugan Corneliu 
Gheorghe 

1981 08.00.12. Contabilitate; 
audit; analiză economică 

An.III Cu 
frecvenţă  

la zi 
16. Cotoros Inga Simion 1979 08.00.12. Contabilitate; 

audit; analiză economică 
An.II Cu 

frecvenţă 
 la zi 

17. Sajin Iurie Vasile 1981 08.00.12. Contabilitate; 
audit; analiză economică 

An.II Cu 
frecvenţă  

la zi 
18. 

 
Untila Eugeniu Anatol 1980 08.00.12. Contabilitate; 

audit; analiză economică 
An.II Cu 

frecvenţă 
la zi 

19. Railean Victoria Tudor 1980 08.00.12. Contabilitate; 
audit; analiză economică 

An.IV Cu 
frecvenţă 

redusă 
20. 

Corneiciuc Elena Victor 
1981 08.00.12. Contabilitate; 

audit; analiză economică 
An.IV Cu 

frecvenţă 
redusă 

21. Ciubotaru Victoria 
Andrei 

1979 08.00.12. Contabilitate; 
audit; analiză economică 

An.IV Cu 
frecvenţă 

redusă 
22. Gulea Alexandru 

Anatolie 
1974 08.00.12. Contabilitate; 

audit; analiză economică 
An.IV Cu 

frecvenţă 
redusă 
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23. Mâţă Ina Iurie 1966 08.00.12. Contabilitate; 

audit; analiză economică 
An.IV Cu 

frecvenţă 
redusă 

24. Ştirbu Adrian Andrei    
 

1977 08.00.12. Contabilitate; 
audit; analiză economică 

An.IV Cu 
frecvenţă 

redusă 
25. Tornea Rita Ion 1975 08.00.12. Contabilitate; 

audit; analiză economică 
An.III Cu 

frecvenţă 
redusă 

26. Savciuc Lilia Vasile  1967 08.00.12. Contabilitate; 
audit; analiză economică 

An.III Cu 
frecvenţă 

redusă 
27. Apărece Natalia Anatolie 1982 08.00.12. Contabilitate; 

audit; analiză economică 
An.III Cu 

frecvenţă 
redusă 

28. Cicibaba Iuri Victor 
 

1981 08.00.12. Contabilitate; 
audit; analiză economică 

An.III Cu 
frecvenţă 

redusă 
29. Edrenicov Olga Anatolie   1981 08.00.12. Contabilitate; 

audit; analiză economică 
An.III Cu 

frecvenţă 
redusă 

30. Bordeianu Olga Anatolie 1977 08.00.12. Contabilitate; 
audit; analiză economică 

An.II Cu 
frecvenţă 

redusă 
31. Frumusachi Ludmila 

Constantin 
1982 08.00.12. Contabilitate; 

audit; analiză economică 
An.I Cu 

frecvenţă 
redusă 

32. 
Polomoşnîh Alexandr 
Mihail 

1982 08.00.12. Contabilitate; 
audit; analiză economică 

An.I Cu 
frecvenţă 

redusă 
33. Gherasimov Mihail Ivan 1972 08.00.12. Contabilitate; 

audit; analiză economică 
An.I Cu 

frecvenţă 
redusă 

 
COMPETITORI 

 
Nr. 
d/o 

Numele, prenumele Codul şi denumirea specialităţii Anul de studii 

1.  Caraman Stela Savelii 08.00.12. Contabilitate; audit; 
analiză economică 

An.II 

2.   Barbăneagră Victor 
Vladimir 

08.00.12. Contabilitate; audit; 
analiză economică 

An.II 

3.  Ratcov Maria Valentin 08.00.12. Contabilitate; audit; 
analiză economică 

An.II 

4.  Ţurcan Ludmila Petru 08.00.12. Contabilitate; audit; 
analiză economică 

An.II 

5.  Mihăilă Svetlana 08.00.12. Contabilitate; audit; 
analiză economică 

An.I 
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CATEDRA „FINANŢE ŞI ASIGURĂRI” 
 

Nr 
d/o 

Numele, prenumele, 
patronimicul 

Anul 
naşterii 

Cifrul şi denumirea 
specialităţii 

Anul de 
studii 

Forma de 
studii 

1 2 3 4 5 6 

DOCTORANZI  

1. Eftodi Corneliu Ion  
 

1979 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.III Cu frecvenţă 
la zi 

2. Ţurcanu Alexandru 
Dumitru         

1979 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.III Cu frecvenţă 
la zi 

3. Dabija Tudor Tudor 1983 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.II Cu frecvenţă 
la zi 

4. Kit Petro Vasile 
 

1982 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.III Cu frecvenţă 
la zi 

5. Leah Vadim Victor 
 

1981 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.III Cu frecvenţă 
la zi 

6. Hanu Valentin Victor 1982 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.II Cu frecvenţă 
la zi 

7. Slonovschi Dumitru 
Valentin 

1979 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.IV Cu frecvenţă 
redusă 

8. Dimitroglo Ina 
Dumitru  

1981 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit  

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

9. Miron Oxana Ion 1977 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit  

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

10. Bînzari Angela Petru 
 

1981 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit  

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

11. Roşca Natalia Ion 
 

1980 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit  

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

12. Iabanji Iulia Gherasim    1964 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit  

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

13. Cerbuşca Viorica 
Vasile 

1980 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

14. Moraru Tatiana 
Gheorghe 

1977 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

15. Sula Nadejda Grigore 1981 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

16. Griciuc Petru Anatolie 1978 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

17. Cazac Ianina Ian  1982 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 

18. Rotaru Cristian Ion 1983 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 

19. Ursu Veronica Valeriu 1980 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

20. Bivol Sergiu Vladimir   1981 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit  

An.IV Cu frecvenţă 
redusă 
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21. Braga Oleg Sergiu 1976 08.00.10. Finanţe; 

monedă; credit  
An.III Cu frecvenţă 

redusă 
22. Cornea Ion Gheorghe 1983 08.00.10. Finanţe; 

monedă; credit 
An.II Cu frecvenţă 

redusă 
23. Leahu Ion Pavel 1978 08.00.10. Finanţe; 

monedă; credit  
An.I Cu frecvenţă 

redusă 
24. Luca Liviu Alexandru 1978 08.00.10. Finanţe; 

monedă; credit  
An.I Cu frecvenţă 

redusă 
25. Zugrav Sabina 

Vladimir 
1979 08.00.10. Finanţe; 

monedă; credit 
An.I Cu frecvenţă 

redusă 
26. Cerlat Igor Ion 1976 08.00.10. Finanţe; 

monedă; credit 
An.I Cu frecvenţă 

redusă 
27. Cebanu Lilian Ion 1978 08.00.10. Finanţe; 

monedă; credit 
An.I Cu frecvenţă 

redusă 
28. Verejan Victoria Ion 1979 08.00.10. Finanţe; 

monedă; credit  
An.IV Cu frecvenţă 

redusă 
29. 

Creciun Ala Ion 
1979 08.00.10. Finanţe; 

monedă; credit 
An.IV Cu frecvenţă 

redusă 
30. Lunga Angela Dumitru 1977 08.00.10. Finanţe; 

monedă; credit  
An.III Cu frecvenţă 

redusă 
31. Cebotari Tatiana 

Valentin 
1980 08.00.10. Finanţe; 

monedă; credit 
An.IV Cu frecvenţă 

redusă 
 

COMPETITORI 
 

Nr. 
d/o Numele, prenumele Cifrul şi denumirea specialităţii Durata 

studiilor 
1. Bivol Rodica Vasile  08.00.10. Finanţe; monedă; credit  An.III 
2. Meretski Aliaksei Oleg 08.00.10. Finanţe; monedă; credit  An.I 
3. Mingazov Marat Rafael 08.00.10. Finanţe; monedă; credit An.I 
4. Teaca Aliona 08.00.10. Finanţe; monedă; credit AnIV 
5. Oboroc Iurie Vasile  08.00.10. Finanţe; monedă; credit An.III 
6. Suvorova Iulia Constantin  08.00.10. Finanţe; monedă; credit An.II 

 
Forma 5a  

 
CATEDRA „GEOGRAFIE ŞI ECONOMIA MEDIULUI” 

 
Nr. 
d/o 

Numele, 
prenumele 

Anul 
naşterii 

Codul şi denumirea 
specialităţii 

Anul de 
studii 

Forma de 
studii 

1 2 3 4 5 6 
1. Bejan Iurie 

Vladimir 
1978 11.00.02. Geografie economică, 

politică şi socio-umană 
An.II Cu frecvenţă 

la zi 
2. Sochircă Elena 

Boris 
1981 11.00.02. Geografie economică, 

politică şi socio-umană 
An.I Cu frecvenţă 

la zi 
3. Gonţa Vladislav 

Visarion 
1973 11.00.02. Geografie economică, 

politică şi socio-umană 
An.I Cu frecvenţă 

redusă 
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CATEDRA „MANAGEMENT” 
 

Nr. 
d/o 

Numele, prenumele Anul 
naşterii 

Cifrul şi denumirea 
specialităţii 

Anul 
de 

studii 

Forma de 
studii 

1 2 3 4 5 6 

DOCTORANZI 

1. Bodrug Doina Nicolae 
 

1983 08.00.05. Economie şi 
management (în ramură) 

An.III Cu 
frecvenţă la 

zi 
2. Poloz Irina Vasile 1982 08.00.05. Economie şi 

management (în ramură) 
An.II Cu 

frecvenţă la 
zi 

3. Cojocaru Mihaela Vadim 1983 08.00.05. Economie şi 
management (în ramură) 

An.II Cu 
frecvenţă la 

zi 
4. Ţurcanu Cristina Ion 1982 08.00.05. Economie şi 

management (în ramură) 
An.I Cu 

frecvenţă la 
zi 

5. Cebotari Florentin 
Alexandru  

1981 08.00.05. Economie şi 
management (în ramură) 

An.III Cu 
frecvenţă la 

zi 
6. Brînza Oleg Vasile 1976 08.00.05. Economie şi 

management (în ramură) 
An.III Cu 

frecvenţă la 
zi 

7. Pavelco Svetlana Ion 1981 08.00.05. Economie şi 
management (în ramură) 

An.III Cu 
frecvenţă la 

zi 
8. Roşca Olga Ion 1980 08.00.05. Economie şi 

management (în ramură) 
An.III Cu 

frecvenţă la 
zi 

9. Salabuga Maria Semion  1978 08.00.05. Economie şi 
management (în ramură) 

An.II Cu 
frecvenţă la 

zi 
10. Mammadov Safar Azer 1982 08.00.05. Economie şi 

management (în ramură) 
An.I Cu 

frecvenţă la 
zi 

11. Galanton Natalia Pavel 1965 08.00.05. Economie şi 
management (în ramură) 

An.IV Cu 
frecvenţă 

redusă 
12. Calmîc Octavian Zaharia  1974 08.00.05. Economie şi 

management (în ramură) 
An.III Cu 

frecvenţă 
redusă 

13. Budurin Cristina Petru 1980 08.00.05. Economie şi 
management (în ramură) 

An.IV Cu 
frecvenţă 

redusă 
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14. Goşciuk Roman Piotr  1980 08.00.05. Economie şi 

management (în ramură) 
An.IV Cu 

frecvenţă 
redusă 

15. Vinogradova Natalia 
Vladimir  

1979 08.00.05. Economie şi 
management (în ramură) 

An.III Cu 
frecvenţă 

redusă 
16. Calughin Serghei Ivan 1978 08.00.05. Economie şi 

management (în ramură) 
An.IV Cu 

frecvenţă 
redusă 

17. Ţurcanu Ina Gheorghe 
 

1974 08.00.05. Economie şi 
management (în ramură) 

An.III Cu 
frecvenţă 

redusă 
18. Alexeev Alexandru 

Sergiu         
1981 08.00.05. Economie şi 

management (în ramură) 
An.III Cu 

frecvenţă 
redusă 

19. Pşederschi Ruslana 
Alexandru 

1977 08.00.05. Economie şi 
management (în ramură) 

An.III Cu 
frecvenţă 

redusă 
20. Frunză Serghei Simion 1970 08.00.05. Economie şi 

management (în ramură) 
An.III Cu 

frecvenţă 
redusă 

21. Cotelnic Ana Anatol 1983 08.00.05. Economie şi 
management (în ramură) 

An.II Cu 
frecvenţă 

redusă 
22. Oboroceanu Elena Ion 1983 08.00.05. Economie şi 

management (în ramură) 
An.II Cu 

frecvenţă 
redusă 

23. Beşleagă Corina Valeriu 1983 08.00.05. Economie şi 
management (în ramură) 

An.II Cu 
frecvenţă 

redusă 
24. Stăvilă Dorina Mihail 1980 08.00.05. Economie şi 

management (în ramură) 
An.II Cu 

frecvenţă 
redusă 

25. Sadurschi Ludmila 
Dumitru  

1983 08.00.05. Economie şi 
management (în ramură) 

An.II Cu 
frecvenţă 

redusă 
26. Nistor Irina Nicolae 1982 08.00.05. Economie şi 

management (în ramură) 
An.II Cu 

frecvenţă 
redusă 

27. Buciuşcan Silvia Ion 1979 08.00.05. Economie şi 
management (în ramură) 

An.I Cu 
frecvenţă 

redusă 
28. Maciuca Mihail 

Vladimir  
1961 08.00.05. Economie şi 

management (în ramură) 
An.I Cu 

frecvenţă 
redusă 

29. Pişcenco Marina 
Alexandr 

1973 08.00.05. Economie şi 
management (în ramură) 

An.I Cu 
frecvenţă 

redusă 
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30. Tabuncic Natalia 

Timofei 
1983 08.00.05. Economie şi management 

(în ramură) 
An.I Cu frecvenţă 

redusă 
31. Negru Ruxanda 

Victor 
1979 08.00.05. Economie şi management 

(în ramură) 
An.IV Cu frecvenţă 

redusă 
32. Garbalî Djulieta 

Piotr 
1979 08.00.05. Economie şi management 

(în ramură) 
An.IV Cu frecvenţă 

redusă 
33. Ambros Mariana 

Ion   
1980 08.00.05. Economie şi management 

(în ramură) 
An.IV Cu frecvenţă 

redusă 
34. Bugai Nadejda Ilie 1980 08.00.05. Economie şi management 

(în ramură) 
An.II Cu frecvenţă 

redusă 
35. Stan Marian Ion 1971 08.00.05. Economie şi management 

(în ramură) 
An.III Cu frecvenţă 

redusă 
36. Iacob Gabriela 

Nicolae 
1972 08.00.05. Economie şi management 

(în ramură) 
An.III Cu frecvenţă 

redusă 

37. Cuşnir Sergiu 
Anatolie 

1978 08.00.05. Economie şi management 
(în ramură) 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

38. Can Alexandra 
Gavril 

1952 08.00.05. Economie şi management 
(în ramură) 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

39. Dumitraşcu 
Mariana Mihail 

1981 08.00.05. Economie şi management 
(în ramură) 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 

40. Andreeva Natalia 
Valeriu 

1982 08.00.05. Economie şi management 
(în ramură) 

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

41. Chimacovschi 
Aliona Mihail 

1974 08.00.05. Economie şi management 
(în ramură) 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 

42. Papanaga Claudia 
Ion 

1964 08.00.05. Economie şi management 
(în ramură) 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 

43. Anton Serghei 
Victor 

1974 08.00.05. Economie şi management 
(în ramură) 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 

44. Birda Irina 
Valentin 

1981 08.00.05. Economie şi management 
(în ramură) 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 

45. Şcerbina Alexandr 
Vladimir 

1981 08.00.05. Economie şi management 
(în ramură) 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 

46. Haj Assaf 
Mahmoud 

1977 08.00.05. Economie şi management 
(în ramură) 

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

47. Stan Alexandrina 
Mirela Nicolae 

1980 08.00.05. Economie şi management 
(în ramură) 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 

48. Chiţulescu 
Cristian Ion 

1979 08.00.05. Economie şi management 
(în ramură) 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 
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COMPETITORI  
 

Nr. 
d/o Numele, prenumele Cifrul şi denumirea specialităţii Durata 

studiilor 
1 2 3 4 

1. Bargan Petru 
 

08.00.05. Economie şi management (în 
ramură) 

An.IV 

2. Marariu Vasile 
 

08.00.05. Economie şi management (în 
ramură) 

An.IV 

3. Boieriu Iosif 
 

08.00.05. Economie şi management (în 
ramură) 

An.IV 

4. Roşcovan Eugeniu 08.00.05. Economie şi management (în 
ramură) 

An.III 

5. Budianschi Dumitru Ivan 08.00.05. Economie şi management (în 
ramură) 

An.II 

6. Necula Marius Gerard Radu 08.00.05. Economie şi management (în 
ramură) 

An.II 

7. Gamanjii Alexandru 
Alexandru 

08.00.05. Economie şi management (în 
ramură) 

An.II 

8. 
Burghelea Valeriu Ion 

08.00.05. Economie şi management (în 
ramură) 

An.I 

9. 
Achimov Tatiana 

08.00.05. Economie şi management (în 
ramură) 

An.I 

10. 
Anghel Panait Dumitru 

08.00.05. Economie şi management (în 
ramură) 

An.I 

11. 
Mişa Dimci Constantin 

08.00.05. Economie şi management (în 
ramură) 

An.I 

12. 
Perifan Mihai   

08.00.05. Economie şi management (în 
ramură) 

An.I 

13. 
Terzi Snejana 

08.00.05. Economie şi management (în 
ramură) 

An.IV 

14. 
Rusu Djulieta 

08.00.05. Economie şi management (în 
ramură) 

An.IV 

15. Gutium Tatiana Gheorghe 08.00.05. Economie şi management (în 
ramură) 

An.III 

16. Demerji Ilie Ilie  08.00.05. Economie şi management (în 
ramură) 

An.III 

17. Mârzenco Gheorghe 08.00.05. Economie şi management (în 
ramură) 

An.III 

18. Hrişcev Irina 08.00.05. Economie şi management (în 
ramură) 

An.II 
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CATEDRA „MARKETING ŞI LOGISTICĂ” 
 

Nr. 
d/o 

Numele, prenumele Anul 
naşterii 

Codul şi denumirea 
specialităţii 

Anul de 
studii 

Forma de 
studii 

1 2 3 4 5 6 
1. Furdui Veronica Ion 1980 08.00.06. Marketing; 

logistică 
An.III cu frecvenţă la 

zi 
2. Ioniţăi Irina Nichita 

 
1981 08.00.06. Marketing; 

logistică 
An.III cu frecvenţă la 

zi 
3. Puşcaşu-Eftodi Natalia 

Vasile          
1980 08.00.06. Marketing; 

logistică 
An.II cu frecvenţă la 

zi 
4. Chiriac Lilia Vasile 1976 08.00.06. Marketing; 

logistică 
An.II cu frecvenţă la 

zi 
5. Ţurcanu Veaceslav Ion 1980 08.00.06. Marketing; 

logistică 
An.IV Cu frecvenţă 

redusă 
6. Gaugaş Tatiana Petru 1979 08.00.06. Marketing; 

logistică 
An.IV Cu frecvenţă 

redusă 
7. Ciuhrii Ionela Vasile   1975 08.00.06. Marketing; 

logistică 
An.IV Cu frecvenţă 

redusă 
8. Colesnicova Olga 

Victor   
1978 08.00.06. Marketing; 

logistică 
An.IV Cu frecvenţă 

redusă 
9. Chiseliov Lilia Anatol  1975 08.00.06. Marketing; 

logistică 
An.III Cu frecvenţă 

redusă 
10. Tofanciuc  Vitalii 

Valentin 
1979 08.00.06. Marketing; 

logistică 
An.III Cu frecvenţă 

redusă 

11. Cogălniceanu Natalia 
Iliodor       

1982 08.00.06. Marketing; 
logistică 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

12. Voloşin Iulian Vitalie 1979 08.00.06. Marketing; 
logistică 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

13. Neagu Natalia Iacov 
 

1974 08.00.06. Marketing; 
logistică 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

14. Lobodiuc Maria 
Ghenadie         

1979 08.00.06. Marketing; 
logistică 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

15. Grosu Vladimir 
Olimpiu 

1974 08.00.06. Marketing; 
logistică 

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

16. Armanova Natalia 
Stanislav 

1984 08.00.06. Marketing; 
logistică 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 

17. Grigoraş Maria Simion 1982 08.00.06. Marketing; 
logistică 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 

18. Dragan-Boboc Elena 
Nicolae 

1979 08.00.06. Marketing; 
logistică 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 
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Forma 5a  
CATEDRA „RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE” 

 
Nr. 
d/o 

Numele, prenumele Anul 
naşterii

Codul şi denumirea 
specialităţii 

Anul de 
studii 

Forma de 
studii 

1 2 3 4 5 6 

DOCTORANZI 

1. Ţîgănescu Olga 
Mihail 

1978 08.00.14. Economia 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.III Cu frecvenţă 
la zi 

2. Braşovschi-
Velenciuc Victoria 
Dumitru   

1981 08.00.14. Economia 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.III Cu frecvenţă 
la zi 

3. Ciobanu Sergiu 
Mihail 

 

1982 08.00.14. Economia mondială An.III Cu frecvenţă 
la zi 

4. Ciumac Corina Petru 1983 08.00.14. Economia 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.II Cu frecvenţă 
la zi 

5. Bejenaru Olga 
Grigore 

1984 08.00.14. Economia 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.I Cu frecvenţă 
la zi 

6. Alaiba Dumitru 
Anatol 

1982 08.00.14. Economia 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.I Cu frecvenţă 
la zi 

7. Harcenco  Dorina 
Mihail 

1980 08.00.14. Economia 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

8. Breahnă Liviu Vasile  1980 08.00.14. Economia 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

9. Galea Diana Ion 
 

1981 08.00.14. Economia 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

10. Plămădeală Doina 
Alexei  

1978 08.00.14. Economia 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

11. Gozun Anatol 
Alexandru     

1981 08.00.14. Economia 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

12. Crudu Rodica 
 

1981 08.00.14. Economia 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

13. Chiriac Mirela 
Valeriu 

1982 08.00.14. Economia 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

14. Lopatniov Oxana 
Dumitru 

1984 08.00.14. Economia 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 



 177

1 2 3 4 5 6 
15. Neniţa Marian Tudor

  
1975 08.00.14. Economia 

mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.IV Cu frecvenţă 
redusă 

16. Cotici Victoria 
Nicolae 

1979 
08.00.14. Economia 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

17. Cernei Elena  Vasile    1978 08.00.14. Economia 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

18. Ciubara Evghenii 
Tudor 

1982 08.00.14. Economia 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.II Cu frecvenţă 
redusă 

19. Guţu Sergiu Ilie 1982 08.00.14. Economia 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

20. Harcenco Victor 
Victor 

1980 08.00.14. Economia 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.III Cu frecvenţă 
redusă 

21. Andreev Mihail 
Valeriu 

1978 08.00.14. Economia 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 

22. Bulmaga Sergiu Ion 1983 08.00.14. Economia 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 

23. Inculeţ Oleg Ion 1976 08.00.14. Economia 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

An.I Cu frecvenţă 
redusă 

 
COMPETITORI 

 
Nr. 
d/o Numele, prenumele Codul şi denumirea specialităţii Anul de 

studii 
1.  Deleu Corina Vasile 

 
08.00.14. Economia mondială; relaţii 
economice internaţionale 

An.III 

2.  Ambrisi Nicolai Fiodor 08.00.14. Economia mondială; relaţii 
economice internaţionale 

An.II 
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Forma 5a  
 

CATEDRA „STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ” 
 

Nr. 
d/o 

Numele, 
prenumele 

Anul 
naşterii

Codul şi denumirea 
specialităţii 

Anul de 
studii 

Forma de 
studii 

1 2 3 4 5 6 
1. Gonţa Elena Ion 

 
1980 08.00.11. Statistică 

economică 
An.III Cu frecvenţă la 

zi 
2. Bologan Mihail 

Anton 
1984 08.00.11. Statistică 

economică 
An.II Cu frecvenţă la 

zi 
3. Aftene Eugeniu 

Dumitru 
1984 08.00.11. Statistică 

economică 
An.I Cu frecvenţă la 

zi 
4. Kleinknecht Natalia 

Ion 
1976 08.00.11. Statistică 

economică 
An.IV Cu frecvenţă 

redusă 
5. Grecu Ana 

Gheorghe 
1980 08.00.11. Statistică 

economică 
An.III Cu frecvenţă 

redusă 
6. Şişcan Natalia Petru 1963 08.00.11. Statistică 

economică 
An.II Cu frecvenţă 

redusă 
7. Sobari Ion Vasile

  
1981 08.00.11. Statistică 

economică 
An.I Cu frecvenţă 

redusă 
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Forma 6 
 

DATE  
privind deplasările şi stagiile colaboratorilor peste hotare 

 

Nr. 
d/o 

Numele, 
prenumele, gradul 
şi titlul ştiinţific, 

Anul naşterii 

Ţara, denumirea 
organizaţiei vizitate 

Scopul vizitei. Descrierea succintă a 
activităţilor (realizarea proiectelor  

comune,  stagiu, participări la 
manifestări ştiinţifice) 

Termenul 
deplasării 

1 2 3 4 5 
1.  Bacal Petru, 

lect.sup., 
1971 

România , Univ. „Al. 
I. Cuza”, Iaşi  

Simpozionul Internaţional „Dimitrie 
Cantemir”, secţia „Mediul actual şi 
dezvoltarea durabilă” 

19.10.2007
21.10.2007

2.  Bacal Petru, 
lect.sup., 
1971 

România,  
ASE Bucureşti  

Materialele conferinţei organizate de 
Academia de Ştiinţe Economice din 
Bucureşti „Dezvoltarea durabilă a 
spaţiului rural”, Bucureşti, 2007,  

15.06.2007
16.06.2007

3.  Bacal Petru, 
lect.sup., 
1971 

România , Suceava  Materialele Simpozionului Ştiinţific 
Internaţional „Calitatea mediului şi 
utilizarea terenurilor. Ediţia a VI-a”, 
25-27 mai, 2007 

25.05.2007
27.05.2007

4.  Bacal Petru, 
lect.sup., 
1971 

România, Tulcea  Materialele Simpozionului Ştiinţific 
Internaţional „Finanţarea regională a 
dezvoltării durabile”, Tulcea, 1-3 
noiembrie, 2007 

1.11.2007 
3.11.2007 

5.  Bejan Iurie, 
lect.sup., 
1971 

România , Univ. „Al. 
I. Cuza”, Iaşi  

Simpozionul Internaţional „Dimitrie 
Cantemir”, secţia „Mediul actual şi 
dezvoltarea durabilă”  

19.10.2007
21.10.2007

6.  Bejan Iurie, 
lect.sup., 
1971 

România , Suceava  Materialele Simpozionului Ştiinţific 
Internaţional „Calitatea mediului şi 
utilizarea terenurilor. Ediţia a VI-a”, 
25-27 mai, 2007  

25.05.2007
27.05.2007

7.  Bologan Mihail,  
asist.univ.drd. 
1984 

România, ASE 
Bucureşti  

Universitatea Economică de vară 
„Tuşnad-2007” 

12.09.2007
19.09.2007

8.  Bolun Ion, 
prof.univ.dr.hab., 
1947 

România, ASE 
Bucureşti  

Participarea la lucrările conferinţei 
internaţionale „Informatics in 
Knowledge Society” 

17.05.2007
18.05.2007

9.  Bradu Marcel, 
lect.sup.dr., 
1975 

România, ASE 
Bucureşti  

Universitatea Economică de vară 
„Tuşnad-2007” 

12.09.2007
19.09.2007

10.  Buşmachiu 
Eugenia, 
conf.univ.dr., 
1973 

Franţa, Paris  Studii de masterat 1.09.2007 
1.09.2008 

11.  Caraganciu Anatol,  
prof.univ.dr.hab., 
1947 

România, ASE 
Bucureşti  

Stagiu de perfecţionare 1.04.2007 
30.04.2007

12.  Chistruga Boris,  
conf.univ.dr.hab., 
1953 
 

România, ASE 
Bucureşti  

Stagiu profesional 1.03.2007 
31.03.2007
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1 2 3 4 5 
13.  Cobzari Ludmila, 

prof.univ.dr.hab., 
1964 

Franţa, Portugalia 
(lisabona)  

Stagiu de documentare 1.05.2007 
1.06.2007 

14.  Coreţchi Valentin, 
lect.univ., 
1979  

Ucraina (Odesa), 
Institutul National din 
Odesa „I.I.Mecinicov”  

Stagiu profesional,  
participarea la şcoala de vară  

22.07.2007 
4.08.2007 

15.  Coreţchi Valentin,  
lect.univ., 
1979 

Moldova (Chişinău) 
L’Agence universitaire 
de la Francophonie  

Stagiu profesional  19.06.2007 
21.06.2007 

16.  Coşeleva Natalia, 
conf.univ.dr., 
1957 

Ucraina (Kiev),  
Киево-Могиленская 
Aкадемия  

Participarea la conferinţa internaţională 
ştiinţifico-practică „Инновационные 
методы преподавания экономической 
теории” 

24.05.2007 
27.05.2007 

17.  Dragancea Svetlana, 
conf.univ.dr., 1959 

Franţa, Paris  Stagiu pedagogic pentru profesorii de 
franceză 

2.07.2007 
27.07.2007 

18.  Dragancea Svetlana, 
conf.univ.dr., 1959 

România, ASE 
Bucureşti  

Stagiu didactic al francezei pe obiective 
specifice 

27.09.2007 
3.10.2007 

19.  Dragancea Svetlana, 
conf.univ.dr., 1959 

România, ASE 
Bucureşti  

Stagiu didactic a francezei pe obiective 
specifice 

20.11.2007 
25.11.2007 

20.  Filip Nălea, 
conf.univ. dr., 
1955 

Ucraina (Kiev),  
Киево-Могиленская 
Aкадемия  

Participarea la conferinţa internaţională 
ştiinţifico-practică „Инновационные 
методы преподавания экономической 
теории” 

24.05.2007 
27.05.2007 

21.  Gavriliuc Ludmila,  
conf.univ.dr., 
1956 

Ucraina, 
ФПБАУ  

Participarea la conferinţa internaţională 
privind etica contabililor profesionişti 

1.06.2007 

22.  Gavriliuc Ludmila,  
conf.univ.dr., 
1956 

Ucraina, Kiev  Participarea la Adunarea generală a 
Consiliului Euroasiatic al Contabililor şi 
Auditorilor Certificaţi (CECAC) 

2.06.2007 
3.06.2007 

23.  Gavriliuc Ludmila,  
conf.univ.dr., 
1956 

Olanda,  
NIVRA  

Participarea la Congresul FEE, vizită în 
NIVRA 

4.09.2007 
9.09.2007 

24.  Ghinculov Silvia, 
dr., 1954 
 

România  
Universitatea Ovidius, 
Constanţa  

Participare la Conferinţa Internaţională 
„Probleme actuale ale economiei globale” 
(comunicare „Biblioteca digitală – o nouă 
provocare în modernizarea învăţământului 
superior din Republica Moldova”) 

8.09.2007 
11.09.2007 

25.  Ghinculov Silvia, 
dr., 1954 
 

România, Bucureşti, 
Societatea Română de 
Radiodifuziune  

Târgul Internaţional de carte „Gaudeamus” a 
XIV-a ediţie. Târgul GAUDEAMUS 
reprezintă momentul de vârf al anului 
editorial în România. Fiecare ediţie a târgului 
înregistrează un impact semnificativ asupra 
pieţei de profil: cu prilejul târgului, volumul 
vânzărilor de carte creşte semnificativ, iar pe 
parcursul manifestării au loc numeroase 
evenimente şi întâlniri profesionale care 
facilitează contactele între specialiştii din 
branşă. Caravana GAUDEAMUS cuprinde 
manifestări expoziţionale organizate după 
modelul Târgului GAUDEAMUS, în 
parteneriat cu studiourile teritoriale ale 
Societăţii Române de Radiodifuziune. Târgul 
GAUDEAMUS Manuale este un eveniment 
cu o specializare strictă, fiind dedicat în 
exclusivitate cărţilor şi materialelor didactice 

21.11.2007 
25.11.2007 
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1 2 3 4 5 
26.  Golovco Vasile, 

lect.sup., 
1968 

România, 
ASE Bucureşti  

Stagiu profesional 1.04.2007 
30.04.2007 

27.  Gortopan Nicolae,  
conf.univ.dr., 
1950 
 

România, ASE 
Bucureşti 
 

Schimbul de experienţă în procesul de 
predare , întocmirea programelor, elaborarea 
testelor, organizarea lucrului ştiinţific, 
studierea lotului de literatură, stabilirea de 
relaţii bilaterale cu catedrele de profil 
filozofic şi cele înrudite. 

1.04.2007 
30.04.2007 

28.  Grigoroi Liliana, 
conf.univ.dr., 
1970 

România, 
Universitatea Ovidius, 
Constanţa  

Participarea la conferinţă „Dezvoltarea 
durabilă a României şi Republicii Moldova 
în context european şi mondial” 

18.09.07 
22.09.07 

29.  Matei Constantin, 
prof.univ.dr.hab., 
1940 

Rusia,  Moscova MGU  Международная конференция «Миграция 
и развитие», МГУ имени М. В. 
Ломоносова 

13.09.2007 
15.09.2007 

30.  Matei Constantin, 
prof.univ.dr.hab., 
1940 

România, Tulcea  Materialele Simpozionului Ştiinţific 
Internaţional „Finanţarea regională a 
dezvoltării durabile”, Tulcea, 1-3 noiembrie, 
2007 

1.11.2007 
3.11.2007 

31.  Matei Mâtcu, 
conf.univ.dr., 
1933 

România,  
ASE Bucureşti  
 

Materialele conferinţei organizate de 
Academia de Ştiinţe Economice din 
Bucureşti „Dezvoltarea durabilă a spaţiului 
rural”, Bucureşti, 2007  

15.06.2007 
16.06.2007 

32.  Moldovanu Gheorghe, 
conf.univ.dr., 
1949 

România,  Craiova Stagiul ştiinţific şi pedagogic cu directorii 
filierei francofonei 

9.11.2007 
11.11.2007 

33.  Munteanu Nina,  
lect.sup. 
1965 

România, 
ASE Bucureşti  

Stagiu profesional 1.04.2007 
30.04.2007 

34.  Pârţachi Ion, 
prof.univ.dr., 
1955 

Franţa, Universitatea 
Paris-Dauphine  
 

 
Profesor invitat 

02.02 2007 
23.02 2007 

35.  Pârţachi Ion, 
prof.univ.dr., 
1955 

România, ASE 
Bucureşti  

Stagiu profesional 01.04.2007 
30.04.2007 

36.  Petroia Andrei, 
conf.univ.dr., 
1970 

Franţa (Clermont-
Ferrand)  

Stagiu de documentare 1.07.2007 
24.08.2007 

37.  Plugaru Svetlana,  
lect. univ., 
1978 

România, ASE 
Bucureşti  

Stagiere didactico-ştiinţifică  2.05.2007 
31.05.2007 

38.  Radu Ţurcanu, 
lect.sup.dr., 
1971 

Şcoala  Naţională de 
Administrare, Paris, 
Franţa 
 

Stagiu profesional 
Atestat în domeniu 

5.03.2007 
30.03.2007 

39.  Reabţov Gheorghe, 
conf.univ.dr., 
1941 

Chişinău, Uniunea 
Scriitorilor  

Simpozionul de traducere a poeziei 27.11.2007 

40.  Romanova Anastasia, 
lect.univ., 
1972 
 

România, ASE 
Bucureşti  

Schimb de experienţă. Pe  parcursul stagiului 
a luat cunoştinţă de desfăşurarea procesului 
metodico-didactic, a studiat programele 
analitice, a asistat  la cursuri, la seminare  
metodologice, a făcut cunoştinţă cu  
publicaţiile  noi  apărute, a vizitat  Centrul  de 
l. engleză pentru afaceri „Prosper” din   ASE 
etc. 

1.05.2007 
31.05.2007 
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1 2 3 4 5 
41.  Ruga Ecaterina, 

conf.univ. dr., 
1943 

Chişinău, UPSIC, 
Centrul republican al 
profesorilor de limbă 
engleză  

Metode noi de studiere a comunicării în scris 10.04.2007 

42.  Ruga Ecaterina, 
conf.univ. dr., 
1943 

Chişinău, UPSIC, 
Centrul republican a 
profesorilor de limbă 
engleză  

Tehnici şi proceduri de traducere a textelor 
ştiinţifice 

11.06.2007 

43.  Slobodeanu Neli,  
lect.univ.drd., 1979 

România,  
ASE Bucureşti  

Universitatea Economică de vară „Tuşnad-
2007” 

12.09.2007 
19.09.2007 

44.  Sobor Serghei,  
lect.univ., 1980 

Rusia (Moscova), 
EDCO Investment B.V. 

Stagiu profesional   1.09. 2007 
1.05. 2008 

45.  Şoimaru Vasile, 
conf.univ.dr., 1949 

România, ASE 
Bucureşti  

Stagiu profesional 1.05.2007 
31.05.2007

46.  Sorocean Olga, 
prof.univ.dr.hab., 
1952 
 

Belarusi (Minsk), 
Universitatea 
Economică de Stat  

Participarea la conferinţa internaţională 
ştiinţifico-practică „Проблемы 
развития транзитивной экономики: 
инновационость, устойчивость, 
глобализация”. 

21.05.2007
25.05.2007

47.  Sorocean Olga, 
prof.univ.dr.hab., 
1952 

Ucraina (Kiev),  
Киево-
Могиленская 
Aкадемия  

Participarea la conferinţa internaţională 
ştiinţifico-practică „Инновационные 
методы преподавания 
экономической теории»” 

24.05.2007
27.05.2007

48.  Tacu Mariana, 
lect.sup., 
1975 

România, ASE 
Bucureşti  

Stagiu profesional 04.03.2007
31.03.2007

49.  Tamara Zacon, 
conf.univ.dr., 
1954 

România, ASE 
Bucureşti  

Stagiu profesional 1.04.2007 
30.04.2007

50.  Tiron Rodica, 
lect.univ.drd., 
1980 

România, ASE 
Bucureşti  

Stagiu profesional 1.03.2007 
31.03.2007

51.  
Ţurcanu Viorel, 
prof.univ.dr.hab., 
1945 

România, 
Universitatea 
„Ovidiu”  

Participarea la simpozion ştiinţific 18.09.2007
21.9.2007 

52.  Tutunaru Sergiu, 
conf.univ.dr., 
1962 

România, Constanţa, 
Academia de Ştiinţe 
a României  

Participări la manifestări ştiinţifice; 
Presentare ”Information Society 
Development and e-business 
opportunities in the Republic of 
Moldova” 

15.11.2007
17.11.2007

53.  Valeriu Sainsus, 
conf.univ.dr., 
1967 

Rusia,   MGU  Международная конференция 
«Миграция и развитие», МГУ имени 
М. В. Ломоносова 

13.09.2007
15.09.2007

54.  Verejan Oleg, 
conf.univ.dr., 
1975 
 

Academia 
Europeană de 
Actuariat, domeniul 
„Asset-Liability-
Management & 
Portofolio-
Management”  

Academia Europeană de Actuariat, 
Kiev 

1.06.2007 
31.07.2007

55.  Zaporojan Viorica, 
asist. univ.drd., 
1980 

România,  
ASE Bucureşti  

Stagiu profesional 1.03.2007 
31.03.2007
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Forma 7 
 

DATE  
privind vizitele savanţilor şi specialiştilor 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) 

Termenul 
vizitei 

1 2 3 4 5 
1.  Boltiş Nicolae, 

prof.univ.dr. 
România, Universitatea 
„Lucian Blaga” din 
Sibiu  

Membrul Consiliului Ştiinţific 
specializat la susţinerea tezei de 
doctor habilitat a dnei Băncilă Natalia 

19.05.2007

2.  Bucătaru Dan,  
prof.univ.dr. 

România, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi  

Membrul Consiliului Ştiinţific 
specializat la susţinerea tezei de 
doctor habilitat a dnei Băncilă Natalia 

19.05.2007

3.  Chelcea Septimiu, 
conf.univ.dr. 
 

România, Universitatea 
Bucureşti  

Conferinţa ştiinţifică „Traian Herseni 
– personalitate ilustră a sociologiei, 
antropologiei şi psihosociologiei 
româneşti”, ASEM, 28 septembrie 

27.09.2007
30.09.2007

4.  Cocriş V., 
prof.univ.dr. 

România, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi  

Membrul Consiliului Ştiinţific 
specializat la susţinerea tezei de 
doctor habilitat a dnei Băncilă Natalia 

19.05.2007

5.  Cucoşel 
Constantin, 
univ.dr. 
 

Universitatea de Nord, 
Baia Mare, România  

Participant la Conf. Ştiinţifică 
”Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere” (28-29 septembrie 2007) 

28.09.2007
29.09.2007

6.  Cucu Ioan, 
conf.univ.dr. 
 

România, Universitatea 
din Petroşani  

Participare la manifestare ştiinţifică 28.09.2007
29.09.2007

7.  Dardac N.,  
prof.univ.dr. 
 

România, ASE 
Bucureşti  

Membrul Consiliului Ştiinţific 
specializat la susţinerea tezei de 
doctor habilitat a dnei Băncilă Natalia 

19.05.2007

8.  Diaconu Marin, 
prof.univ.dr. 
 

România, cercetător 
ştiinţific la Institutul de 
Politologie al 
Academiei Române  

Conferinţa ştiinţifică „Traian Herseni 
– personalitate ilustră a sociologiei, 
antropologiei şi psihosociologiei 
româneşti”, ASEM, 28 septembrie 

27.09.2007
30.09.2007

9.  Domenico Netti 
 

Preşedintele al 
Asociaţiei Italiene de 
Logistică 

Realizarea proiectelor  comune 1.10.2007 
31.10.2007

10.  Filipescu Iancu, 
prof.univ.dr. 
 

România, Universitatea 
Politehnică Bucureşti  

Conferinţa ştiinţifică „Traian Herseni 
– personalitate ilustră a sociologiei, 
antropologiei şi psihosociologiei 
româneşti”, ASEM, 28 septembrie 

27.09.2007
30.09.2007

11.  Gerbier B.,  
prof.univ.dr. 

Franţa, UPM- Grenoble Instruire 30.03.07 
06.04.07 

12.  Golopenţia-
Eretescu Sanda 

SUA, Brown 
University, prof. 
universitar, doctor 

Conferinţa comemorativă „Anton 
Golopenţia – reprezentant de frunte al 
Şcolii româneşti de sociologie” 

27.09.2007
30.09.2007

13.  Golopenţia Dan, 
prof.univ.dr. 
 

România, Bucureşti  Conferinţa comemorativă „Anton 
Golopenţia – reprezentant de frunte al 
Şcolii româneşti de sociologie” 

27.09.2007
30.09.2007
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1 2 3 4 5 
14.  Henze J., 

prof.univ.  
Germania  Instruire 1.10.2007 

15.  Herseni Ioana, 
prof.univ.dr. 
 

România, Universitatea 
Petrol - Gaze, Ploieşti  

Conferinţa ştiinţifică „Traian Herseni 
– personalitate ilustră a sociologiei, 
antropologiei şi psihosociologiei 
româneşti”, ASEM, 28 septembrie 

27.09.2007
30.09.2007

16.  Petrescu Ion, 
prof.univ.dr. 
 

România, Directorul 
Centrului Universitar 
„Spiru Haret”, Braşov  

Participant la Conf. Ştiinţifică 
”Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere” (28-29 septembrie 2007) 

28.09.2007
29.09.2007

17.  Iudin Ruslan  SUA, 
EBSCO Publishing 

„Noi oportunităţi în utilizarea 
revistelor ştiinţifice în format 
electronic”: prezentarea bazelor de 
date EBSCO Publishing, abonate în 
cadrul proiectului „eIFL Direct 
Moldova” (Informaţia electronică 
pentru biblioteci) cu participarea 
reprezentanţilor din 20 biblioteci 
specializate, universitare, publice  

29.05.2007
2.06.2007 

18.  Matiere G., 
prof.univ. 

Franţa, Universitatea 
din Orleans  

Instruire 01.12.07 
08.12.07 

19.  Mîzsei K.,  
dr. 

Ungaria  Instruire 1.09.2007 
31.12.2007

20.  Petrişor Mihai-
Bogdan, 
conf.univ.dr. 
 

România, Universitatea 
„A. I. Cuza”, Iaşi  

Conferinţa ştiinţifică internaţională 
”Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere” (28 – 29 septembrie 
2007), ASEM, Chişinău 

27.09.2007
30.09.2007

21.  Popescu Dan, 
prof.univ.dr. 
 

România, Universitatea 
"Lucian Blaga" din 
Sibiu  

Membrul Consiliului Ştiinţific 
specializat la susţinerea tezei de 
doctor habilitat a dnei Pîşchina 
Tatiana 

8.11.2007 
10.11.2007

22.  Sasu Constantin, 
prof.univ.dr. 
 

România, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi  

Participant la Conf. ştiinţifică” 
Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere” (28-29 septembrie 2007) 

28.09.2007
29.09.2007

23.  Şişteanu 
Gheorghe, 
prof.univ.dr. 
 

România, Universitatea 
Oradea  

Conferinţa ştiinţifică „Traian Herseni 
– personalitate ilustră a sociologiei, 
antropologiei şi psihosociologiei 
româneşti”, ASEM, 28 septembrie 

27.09.2007
30.09.2007

24.  Şmarlovscaia 
Galina, 
prof.univ.dr.hab., 
şef-catedră 

Belorusia,Universitatea 
de Stat din Minsc  

Membrul Consiliului Ştiinţific 
specializat la susţinerea tezei de 
doctor habilitat a dnei Pîşchina 
Tatiana  

8.11.2007 
10.11.2007 

25.  Stancu Ion, 
prof.univ.dr. 

România ,ASE 
Bucureşti  

Membrul Consiliului Ştiinţific 
specializat la susţinerea tezei de 
doctor habilitat a dnei Băncilă 
Natalia 

19.05.2007

26.  Stanik P.,  
dr. 

Polonia  Instruire 1.09.2007 
31.12.2007

27.  Voinea Gheorghe, 
prof.univ.dr. 
 

România, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi  

Oponent oficial la susţinerea tezei 
de doctor habilitat a dnei Băncilă 
Natalia 

19.05.2007
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ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 
 

1. Denumirea manifestării 

I. Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători (ediţia V), 19-20 aprilie 2007 

2. Denumirea organizaţiei 

              Academia de Studii Economice din Moldova 

3. Preşedintele  comitetului de organizare  

Drd. Mihai Bologan, ASEM 

4. Participanţi  

460 de studenţi, masteranzi, doctoranzi, competitori de la ASEM, invitaţi de la instituţiile de 
învăţământ superior din Moldova (Universitatea de Stat, Universitatea Agrară de Stat, Universitatea 
Cooperatist-Comercială, Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, 
Universitatea din Cahul, Institutul de Cercetări Economice al AŞM), din România, Ucraina, Polonia. 

5. Recomandările manifestării ştiinţifice  

• Pentru evaluarea eficientă a cunoştinţelor studenţilor, să se elaboreze de către Centrul de 
Dezvoltare Curriculară şi Formare Pedagogică  teste formative şi sumative, pentru a fi propuse 
catedrelor în calitate de modele; 

• Să se editeze o revistă universitară care ar elucida diferite probleme didactice, inclusiv raiting-ul 
profesorilor şi al instituţiilor, metode eficiente de predare a disciplinelor în instituţiile de 
învăţământ superior; 

• Să se practice în învăţământul superior, în calitate de metode de prelucrare şi evaluare, metodele 
interactive bazate pe student, aşa ca proiectul, lucrări practice independente, care i-ar impune pe 
studenţi să cerceteze şi să soluţioneze în mod individual anumite probleme; 

• Ţinând cont de faptul că activitatea didactică în universităţi trebuie să se bazeze nu doar pe 
cunoştinţe, ci şi pe competenţe, să se creeze în instituţiile de învăţământ grupe  „de onoare” , care 
ar include studenţii ce dispun de cunoştinţe performante. 

 

1. Denumirea manifestării 

II.   Конференция  «Развитие экономического сотрудничества между Беларусью и Молдовой в 
рамках европейской и региональной интеграции», 29-31 марта 2007 

2. Denumirea organizaţiei 

Молдавская Экономическая Академия 
Белорусский Государственный Экономический Университет 

3. Preşedinţii  comitetului de organizare  

Проф., д.э.н. Григорий Белостечник, ректор МЭА 
Проф., д.э.н.Владимир Шимов, ректор БГЭУ  

4. Participanţi  

74 участника из МЭА и БГЭУ 
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1. Denumirea manifestării 

III. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate  
      pe cunoaştere”, 28-29 septembrie 2007 

2. Denumirea organizaţiei 

Academia de Studii Economice din Moldova 

3. Preşedintele  comitetului de organizare  

Prof. univ. dr. Vadim Cojocaru, prorector ASEM 

4. Participanţi  

270 de participanţi din Moldova şi din România 

5. Recomandările manifestării ştiinţifice  

• Adaptarea concepţiilor teoretice la cerinţele practice ale economiei de piaţă şi standardele 
comunităţii europene; 

• Aprofundarea sistemelor de management în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea 
Europeană; 

• Elaborarea unui proiect în cadrul ASEM în scopul stabilizării Economiei Naţionale, concordanţei 
pârghiilor financiar-monetare-creditare şi de impozitare; 

• Studierea practicii universităţilor din ţările dezvoltate privind schimbul de experienţă profesională, 
transferul intensiv şi liber al ideilor, răspândirea programelor de instruire, sistemul schimbului 
universitar cu profesori; 

• În scopul sporii eficienţei învăţământului economic – răspândirea manualelor, programelor 
moderne de economie în cadrul şcolii superioare, amplificarea concurenţei dintre instituţiile de 
învăţământ superior în domeniul calităţii programelor de lucru la disciplinele respective; 

• Pe lângă utilizarea unor metode moderne de instruire – cointeresarea studenţilor în acumularea de 
cunoştinţe, conştientizarea necesităţii acestor cunoştinţe pentru activitatea ulterioară, accentuarea 
imperativului de autoinstruire. 

 
 

1. Denumirea manifestării 

IV. Conferinţa Internaţională „Securitatea Informaţională 2007”, ediţia a IV-a (26-27 aprilie 2007) 

2. Denumirea organizaţiei 

Laboratorul de Securitate Informaţională, ASEM 

3. Preşedintele  comitetului de organizare  

Prof. univ. dr. hab. Serghei Ohrimenco, ASEM 

4. Participanţi  

24 participanţi, dintre care 4  străini 

5. Recomandările manifestării ştiinţifice  
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1. Denumirea manifestării 

V.   Conferinţa ştiinţifică „Traian Herseni – personalitate ilustră a sociologiei, antropologiei şi   
       psihosociologiei româneşti”, ASEM, 28 septembrie 2007 

2. Denumirea organizaţiei 

Catedra „Management Social”, ASEM 

3. Preşedintele  comitetului de organizare  

Vasile Şoimaru, doctor în economie, conferenţiar universitar, ASEM 

4. Participanţi  

1. Grigore Belostecinic, ASEM, prof. univ., dr. hab., m.c. al AŞM, Rector ASEM 
2. Ioana Herseni, România, 
3. Septimiu Chelcea, România 
4. Marin Diaconu, România 
5. Iancu Filipescu, România 
6. Gheorghe Şişteanu, România 
7. Grigore Botezatu, AŞM 
8. Liliana Eremia, ASEM 
9. Lidia Cojocaru, ASEM 
10. Vlad Pohilă, jurnalist, Chişinău 
11. Andrei Vartic, scriitor, Chişinău 

 

5. Recomandările manifestării ştiinţifice  

 

 

1. Denumirea manifestării 

VI.  Conferinţa comemorativă „Anton Golopenţia – reprezentant de frunte al Şcolii româneşti de sociologie” 

2. Denumirea organizaţiei 

Catedra „Management Social”, ASEM 

3. Preşedintele  comitetului de organizare  

Vasile Şoimaru, doctor în economie, conferenţiar universitar, ASEM 

4. Participanţi  

1. Grigore Belostecinic, ASEM, prof. univ., dr. hab., m.c. al AŞM, Rector ASEM 
2. Sanda Golopenţia, România 
3. Dan Golopenţia, România 
4  L. Kulicovschi, Chişinău 
5. Nicolae Băieşu, AŞM, Chişinău 
6. Ludmila Bulat, jurnalistă, Chişinău 
7. Vlad Pohilă, jurnalist, Chişinău 
8. Andrei Vartic, scriitor, Chişinău 
9. Silvia Ghinculov, ASEM  

10. Grigore Botezatu, AŞM 
     11. Alexei Marinat, scriitor ş.a. 
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1. Denumirea manifestării 

VII.  Tendinţele pieţei reclamei din Republica Moldova: între teorie şi aplicaţie 

2. Denumirea organizaţiei 

ASEM, catedra „Marketing şi Logistică” 

3. Preşedinţii  comitetului de organizare  

Oxana Savciuc, conf. univ. dr.,  şef catedră „Marketing şi Logistică” 
Gaugaş Tatiana, asist. univ. drd. 

4. Participanţi  

• Cadrele didactice ale catedrei „Marketing şi Logistică” 
• Reprezentaţi ai agenţiilor de publicitate 

5. Recomandările manifestării ştiinţifice  
 

1. Denumirea manifestării 

VIII.  Masa rotundă „Noi oportunităţi în utilizarea revistelor ştiinţifice în format electronic”, acţiune de 
prezentare a bazelor de date EBSCO Publishing (29.05.2007) 

2. Denumirea organizaţiei 

Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică  
Consorţiul eIFL Direct Moldova 
Asociaţia Bibliotecarilor din Moldova 
Compania editorială EBSCO Publishing 

3. Preşedinţii  comitetului de organizare  

Ghinculov Silvia, doctor în economie, ASEM 
Preşedintele eIFL Direct Moldova 
Iudin Ruslan, coordonator pentru Europa de Est al companiei EBSCO Publishing (SUA) 

4. Participanţi  

49, 1 - Rusia 

5. Recomandările manifestării ştiinţifice  
Acţiunea de prezentare a bazelor de date EBSCO Publishing „Noi oportunităţi în utilizarea revistelor ştiinţifice în 
format electronic”, abonate în cadrul proiectului „eIFL Direct Moldova” (Informaţia electronică pentru biblioteci) cu 
participarea reprezentanţilor din 20 de biblioteci specializate, universitare, publice şi cu participare internaţională a 
Dlui Ruslan Iudin, reprezentantul companiei EBSCO Publishing (SUA), 29 mai 2007, a pus în evidenţă statutul actual 
şi tendinţele de dezvoltare a e-Resurselor EBSCOhost eIFL, descrierea pachetului şi noile resurse pentru biblioteci.  

Recomandări: Au fost formulate noi obiective pentru coordonatorii Consorţiului eIFL Direct 
Moldova care vizează activitatea consultativă, de instruire şi asistenţă tehnică, actualizarea 
site-lui şi extinderea accesului la baze de date.  

 

1. Denumirea manifestării 

IX. Conferinţa „Biblioteca Mondială digitală” (13.09.2007) 

2. Denumirea organizaţiei 

Ambasada SUA 
Programul Muskie, IREX  
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Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică  
Consorţiul eIFL Direct Moldova 

3. Preşedinţii  comitetului de organizare  

Ghinculov Silvia, doctor în economie, ASEM, Preşedintele eIFL Direct Moldova 
Kiriakov Mariana,  Muskie 2006 alumna, Universitatea Clarion, Pennsylvania, SUA 

4. Participanţi  

37, 1 - SUA 

5. Recomandările manifestării ştiinţifice  
Prezentarea Iniţiativei „Biblioteca Mondială digitală,” organizată la 13 septembrie 2007 de către Programul 

Muskie, IREX şi Biblioteca Ştiinţifică ASEM, a reunit bibliotecarii şi specialiştii de informare pentru a demonstra 
oportunităţile acestui program internaţional pentru Republica Moldova. Au fost discutate următoarele probleme: 
viziunea şi obiectivele programului, partenerii, etapele de implementare, aspectele de conţinut etc. Au participat: John 
Balian, Secretar pentru Cultură şi Presă a Ambasadei SUA, Natalia Dubencu, Coordonatorul Programului Muskie, 
Iurii Datii, Director International Research Exchange Board (IREX), Dr. Silvia Ghinculov, Director al Bibliotecii 
Ştiinţifice ASEM, Mariana Kiriakov, Muskie 2006 alumna, Prof. dr. Tatiana Mişova, Prorector ASEM.   

Recomandări: În urma discuţiilor au fost propusă studierea posibilităţilor de a participa la Iniţiativa „Biblioteca 
Mondială digitală” a bibliotecilor din Moldova; a contribui la extinderea conţinutului non-English şi non-Western în 
Internet; a valorifica potenţialul ştiinţific din Republica Moldova.         

 

1. Denumirea manifestării 

X.  Acţiune comemorativă în memoria Rectorului-fondator „Paul Bran – Personalitate marcantă a  ştiinţei şi 
învăţământului economic superior” 

2. Denumirea organizaţiei 

Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică  
Academia de Studii Economice din Bucureşti 

3. Preşedintele  comitetului de organizare  

Şoimaru Vasile, doctor în economie, ASEM  
Ghinculov Silvia, doctor în economie, ASEM 

4. Participanţi  

57, 5 - România 

5. Recomandările manifestării ştiinţifice  
Acţiunea comemorativă în memoria Rectorului-fondator „Paul Bran – Personalitate marcantă a ştiinţei şi învăţământului 
economic superior”, în cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 16-a a înfiinţării Academiei de Studii Economice 
din Moldova, a avut loc la 28 septembrie 2007 în incinta Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei de Studii Economice, Sala de 
lectură „Paul Bran”. Programul a cuprins patru teme de dezbatere ştiinţifică:  

1. Omul şi intelectualul Paul Bran 
2. Economica valorii – rolul în teoria şi practica economică 
3. Fenomenul mondo-financiar în viziunea Profesorului Paul Bran 
4. Gestiunea financiară a întreprinderii şi metodologia abordată de Profesorul Paul Bran. 

Au participat: Grigore Belostecinic, Rector ASEM, prof. univ., dr. hab., membru cor. al AŞM; Florina Bran, prof. univ., 
dr., ASE Bucureşti; Valeriu Muravschi, ex-Prim ministru al Republicii Moldova; Vasile Şoimaru, conf. univ., dr.; Silvia 
Ghinculov, dr.; Ghenadie Ciobanu, dr.; Viorica Lopotenco, conf. univ., dr.; Ion Borş, dr.; Angela Secrieru, conf. univ., dr. 
hab. 

Recomandări: a fost propusă organizarea anuală a unui simpozion ştiinţific consacrat vieţii şi activităţii ştiinţifice a 
rectorului-fondator al ASEM Paul Bran, prilejuit de aniversarea înfiinţării Academiei de Studii Economice din Moldova. 
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DATE  
despre  implementarea rezultatelor ştiinţifice în anul 2007 

 

Nr.d/o 

Denumirea lucrărilor 
Executantul (laboratorul, secţia) 
Conducătorul  (gradul ştiinţific, 

numele, prenumele) 

Locul 
implementării 

(întreprinderea, 
organizaţia) 

Volumul implementării, efectul 
economic (social) preconizat sau 

real 

Prin care act se 
confirmă faptul 
implementării 

1 2 3 4 5 
1. Proceduri de audit aferente 

riscurilor evaluate (standard 
national de audit nr.330) 
(executant: conf. univ. dr. Vitiuc 
Ana si Direcţia Audit a Min.Fin.) 

Societatile de 

audit din RM 

 Monitorul Oficial 

nr.29-31 din 2 

martie 2007 

2. Comerţul electronic-efectul asupra 
auditului rapoartelor financiare 
(regulament privind practica de 
audit nr.1013) 
(executant: conf. univ. dr. Vitiuc 
Ana si Direcţia Audit a Min. Fin.) 

Societatile de 

audit din RM 

 Monitorul Oficial 

nr.82-85 din 15 

iunie 2007 

3. Auditul evaluărilor şi dezvăluirilor 
în rapoartele financiare ale 
elementelor reflectate la valoarea 
justă (Standard naţional de audit 
nr.545) 
(executant: conf.univ.dr. Vitiuc 
Ana si Directia Audit a Min.Fin.) 

Societatile de 

audit din RM 

 Se preconizează 

publicarea în 

Monitorul Oficial 

din luna 

decembrie 

4. Metodologia Sistemului „Expert” 
de determinare a credibilităţii 
agenţilor economici, Recomandări 
metodice privind evaluarea gajului 
(executant: conf. univ. dr. hab. 
Băncilă Natalia) 

BC 

,,EuroCreditba

nk”  

BC,, 

Moldindconba

nk” 

Metodologia Sistemului 
„Expert” de determinare a 
credibilităţii agenţilor 
economici, Recomandări 
metodice privind evaluarea 
gajului 

Certificat de 

implementare 

5. Cercetări efectuate în cadrul 
pregătirii şi susţinerii tezei de 
doctor în economie la 
specialitatea 08.00.01 – 
„Economie politică; doctrine 
economice” de către Sobor 
Serghei 

SRL 

„Martell-

Exim” 

În urma cercetării efectuate a 
fost selectat tipul strategiei 
concurenţiale, care ar fi în 
conformitate cu particularităţile 
poziţionării I.M.”Martell-
Exim” în mediul concurenţial. 
Aceasta a reuşit să stabilească 
comportamentul întreprinderii 
pe piaţă, precum şi alegerea 
direcţiei „НИОКР” în 
profunzimea lucrărilor de 
cercetare ştiinţifică. S-a stabilit 
tendinţa spre monopol în 
domeniul mărcilor de 
producţie, denumirile de firmă, 
denumirile locaţiilor de 
provenienţă a mărfurilor 

Certificat de 

implementare 
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1 2 3 4 5 
6. Rezultatele tezei de doctor 

habilitat în economie a 
conf.univ.dr. Pâşchina Tatiana 
cu tema: „Структурные 
приоритеты экономики в  
условиях глобализации 
(методология, принципы, 
опыт) 

Ministerul 
Economiei şi 
Comerţului,  
Institutul de 
Economie, 
Finanţe şi 
Statistică 

 

 Ministerul 
Economiei şi 
Comerţului a 
confirmat că dr. în 
economie T. 
Pâşkina a prezentat 
recomandări cu 
privire la concepţia 
noii dezvoltări 
structurale, 
formulate în teza 
pentru obţinerea 
titlului de doctor 
habilitat în ştiinţe 
economice pe tema 
„Priorităţile 
structurale ale 
economiei în 
condiţiile 
globalizării”, o 
parte din care vor 
fi folosite în 
procesul de 
realizare a 
Strategiei de 
Creştere 
Economică şi 
Reducerea a 
Sărăciei în 2007 

7. Elaborarea Proiectului Legii 
privind activitatea de audit  
(Executanţi: prof. univ. dr. 
Nederiţa Alexandru, prof. 
univ. dr. hab. Ţurcanu Viorel)

Ministerul 
Finanţelor  

Aprobat prin 
Ordinul nr.61-
XVI (Monitorul 
Oficial al RM 
nr.117-126 din 
10.08.07) 

8. Elaborarea Proiectului Legii 
Contabilităţii (executanţi: 
prof. univ. dr. Nederiţa 
Alexandru, prof. univ. dr. 
hab. Bucur Vasile, conf. univ. 
dr. Grabarovschi Ludmila, 
conf. univ. dr. Busuioc 
Andrei 

Ministerul 
Finanţelor  

Aprobat prin 
Ordinul nr.113-
XVI (Monitorul 
Oficial al RM 
nr.90-93 din 
29.06.07) 

9. Elaborarea Proiectului 
Standardului Naţional de 
Contabilitate nr.22 
„Combinări de întreprinderi”  
(Executanţi: prof. univ. dr. 
Nederiţa Alexandru, prof. 
univ. dr. hab. Bucur Vasile, 
prof. univ. dr. hab. Ţurcanu 
Viorel) 

Ministerul 
Finanţelor  

Aprobat prin 
Ordinul nr.81-
XVI (Monitorul 
Oficial al RM 
nr.157-160 din 
05.10.07) 
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Participarea la congrese, simpozioane, seminare ştiinţifice, mese rotunde 

a colaboratorilor ASEM în anul 2007 
 

Nr. 
crt. 

Titlul comunicării 
prezentate 

Tema congresului, simpozionului, 
conferinţei, seminarului, mesei rotunde 

Instituţia-
organizatoare, 
oraşul, ţara. 

Data 
desfăşurării 

Autorii 
comunicărilor 

(numele, 
preunumele) 

1 2 3 4 5 
MANAGEMENT 

1.  

Valori de bază ale 
managementului sub 
aspect general. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău, 28-29 
septembrie 
2007 

Belostecinic 
Marina 

2.  
Managementul 
schimbărilor strategice în 
activităţile inovaţionale. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

AGEPI, 
Chişinău, 22-23 
noiembrie 2007 

Sârbu Ion 

3.  

Metode şi tehnici de 
management specifice 
elaborării strategiei 
organizaţiei. 

Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică 
„Dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”. 

AGEPI, 
Chişinău, 22-23 
noiembrie 2007 

Sârbu Ion 
Scripnic A. 

4.  
Evoluţia sistemelor de 
management în procesul 
globalizării. 

Simpozionul ştiinţific internaţional 
„Cercetarea universitară în secolul XXI: 
provocări şi perspective”. 

ULIM, 
Chişinău, 15-17 
octombrie 2007 

Sârbu Ion 
Popa I. 

5.  
Managementul şi 
calitatea. 

Conferinţa internaţională „Sisteme de 
transport şi logistică”.  

ATIC, 
Chişinău, 16-17 
octombrie 2007 

Sârbu Ion 
Chirmici V. 

6.  
Analiza cererii într-un 
sistem. 

Conferinţa internaţională „Sisteme de 
transport şi logistică”.  

ATIC, 
Chişinău, 16-17 
octombrie 2007 

Sârbu Ion 
Alcaz Tatiana 

7.  

Социальная 
ответственность 
бизнеса и завоевание 
им общественного 
доверия. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău, 28-29 
septembrie 
2007 

Parfentieva Ala

8.  

Responsabilitatea socială 
corporativă, un act 
voluntar sau un 
imperativ? 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău, 28-29 
septembrie 
2007 

Covaş Lilia 

9.  

Influenţa riscurilor legate 
de realizarea misiunii şi 
strategiei firmei asupra 
nivelului ei de 
competitivitate. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău, 28-29 
septembrie 
2007 

Stihi Ludmila 

10.  

Значимость логистики 
запасов в управлении 
предприятием. 

XIII Международный научно-
практический семинар «Проблемы 
развития внешнеэкономических связей и 
привлечения иностранных инвестиций: 
региональный аспект».  

Universitatea 
Naţională din 
Doneţk, 
Doneţk, 
Ucraina, 25-27 
ianuarie 2007 

Şavga 
Ghenadie 
Negru Ion 

11.  
Orientarea strategică ca 
factor de asigurare a 
competitivităţii. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău, 28-29 
septembrie 
2007 

Portarescu 
Serghei 
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12.  

Использование 
инструментов 
менеджмента в вузах. 

XIII Международный научно-
практический семинар «Проблемы 
развития внешнеэкономических связей и 
привлечения иностранных инвестиций: 
региональный аспект».  

Universitatea 
Naţională din 
Doneţk, 
Doneţk, 
Ucraina, 25-27 
ianuarie 2007 

Ţurcanu 
Gheorghe 
Ţurcanu Ina 

13.  
Calitatea serviciilor şi 
cauze ale prestaţiilor non-
calitate. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău, 28-29 
septembrie 
2007 

Serduni Sergiu 

14.  
Rolul şi locul promovării 
în activitatea eficientă a 
întreprinderii. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău, 28-29 
septembrie 
2007 

Litvin Aurelia 
Sîrbu A. 

15.  

Трансформирующаяся 
экономическая 
система: эволюция 
внешней среды и ее 
влияние на управление 
предприятий в 
Республике Молдова. 

XIII Международный научно-
практический семинар «Проблемы 
развития внешнеэкономических связей и 
привлечения иностранных инвестиций: 
региональный аспект».  

Universitatea 
Naţională din 
Doneţk, 
Doneţk, 
Ucraina,  
25-27 ianuarie 
2007 

Ciumac 
Ghenadie 
Ulinici Adrian 

16.  
Relaţia între schimbare şi 
competitivitate. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău, 28-29 
septembrie 
2007 

Şendrea 
Mariana 

17.  
Знания сотрудников 
как ключевой фактор 
инновационного 
развития организации. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău, 28-29 
septembrie 
2007 

Dorogaia Irina 

18.  

Creşterea competitivităţii 
întreprinderilor autohtone 
ca rezultat al 
implementării 
standardelor sistemului 
de management. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău, 28-29 
septembrie 
2007 

Rău Andrei 

19.  
Aspecte teoretice ale 
gestiunii proiectelor. 

Simpozionul Internaţional al Tinerilor 
Cercetători, ed. V. 

ASEM, 
Chişinău,  
19-20 aprilie 
2007 

Rău Andrei  

20.  
Problemele ecologice – 
un aspect din 
responsabilitatea socială 
a managementului. 

Simpozionul Internaţional al Tinerilor 
Cercetători, ed. V. 

ASEM, 
Chişinău, 19-20 
aprilie 2007 

Buciuşcan 
Silvia 

21.  
Problemele infrastructurii 
pieţei în Republica 
Moldova. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău, 28-29 
septembrie 
2007 

Poloz Irina 

22.  
Sfera serviciilor – 
trăsături şi tendinţe în 
dezvoltarea economico-
socială a ţărilor UE.  

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău, 28-29 
septembrie 
2007 

Budurin 
Cristina 
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23.  

Impactul esteticii de marketing 
asupra imaginii întreprinderii 
şi alţi factori de influenţă în 
contextul dezvoltării 
competitivităţii întreprinderii. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 28-
29 septembrie 2007 

Savciuc Oxana  

24.  

Молдова – Беларусь: 
раздельно, но вместе.  
 
 
 

Научнaя конференция 
«Развитие экономического 
сотрудничествa между 
Беларусью и Молдовой в 
рамках европейской и 
региональной интеграции». 

М.Э.А., 
Белорусский 
Государственный 
Экономический 
Университет, 
Кишинэу, 29-31 
марта 2007 

Belostecinic 
Grigore 
 
 
 

25.  

Premise şi oportunităţi ale 
dezvoltării durabile a 
Republicii Moldova în context 
european.  

Seminarul bilateral 
„Dezvoltarea durabilă a 
României şi Republicii 
Moldova în context european 
şi mondial”. 

Academia Română, 
ASE, Constanţa, 
România, 19-21 
septembrie 2007 

Belostecinic 
Grigore 
Guţu C. 
 

26.  

Маркетинговые 
исследования, используемые 
компанией Cheteau Vartely. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 28-
29 septembrie 2007 

Zgherea Georgetta 

27.  

Problemele actuale şi 
tendinţele de dezvoltare ale 
logisticii. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 28-
29 septembrie 2007 

Solomatin Ala 

28.  

Возможности и механизмы 
участия национальных 
компаний и отраслей в 
создании имиджа страны.   

Научная конференция 
«Развитие экономического 
сотрудничествa между 
Беларусью и  Молдовой в 
рамках европейской и 
региональной интеграции». 

М.Э.А., 
Белорусский 
Государствен-ный 
Экономический 
Университет, 
Кишинэу, 29-31 
марта 2007 г. 

Mitniţcaia Lidia 

29.  

Специфика 
коммуникационного 
процесса инструмента 
управления и имиджем. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 28-
29 septembrie 2007 

Mitniţcaia Lidia 

30.  

Republica Moldova: nivel şi 
rezerve de competitivitate.  

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 28-
29 septembrie 2007 

Cristafovici Profira 

31.  

Evaluarea şi selecţia 
transportatorilor de mărfuri. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 28-
29 septembrie 2007 

Melnic Igor 

32.  
Shock advertising 
effectiveness and the way it is 
used. 

Conferinţa ştiinţifico-practică 
internaţională, USM. 

USM, Chişinău, 28 
septembrie 2007 

Gaugaş Tatiana 

 



 195

1 2 3 4 5 

33.  

Using shock advertisements in 
social marketing – the practice 
of European Countries. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 28-
29 septembrie 2007 

Gaugaş Tatiana 

34.  

Estetica în marketing şi rolul ei 
în fidelizarea clienţilor. 

Simpozionul internaţional al 
tinerilor  cercetători  
“Managementul şi 
marketingul în economia 
contemporană”.  

Chişinău, ASEM, 19-
20 aprilie 2007 

Ţurcan Aliona 

35.  Aspectele studierii atractivităţii 
localităţii. 

Simpozionul Internaţional al 
Tinerilor Cercetători, ed. V. 

ASEM, Chişinău, 19-
20 aprilie 2007 

Chiriac Lilia 

36.  

Caracteristica procesului 
auditului de marketing în 
cadrul întreprinderii. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 28-
29 septembrie 2007 

Rotaru Olesea 

37.  

Factori determinanţi ai 
competitivităţii localităţilor 
rurale. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Chiriac Lilia 

38.  

Инновации в маркетинге 
услуг как условие 
повышения 
конкурентоспособности 
организаций сферы 
обслуживания.  

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Райлян Елена  

39.  

Schimbul de informaţii şi 
interacţiunea de reţea în 
cadrul Consorţiului eIFL 
Direct . 

Conferinţa Internaţională 
“Dimensiuni manageriale în 
activitatea instituţiei info-
bibliotecare: concepte, 
experienţe, orientări”. 

ULIM, Chişinău, 17 
octombrie 2007 

GhinculovSilvia  
Cheradi Natalia 
Railean Elena  

40.  

Informaţia electronică 
licenţiată ca efect al 
colaborării dintre autori, 
editori şi utilizatori. 

Conferinţa Internaţională 
„Biblioteca Municipală 
pentru viitor – Dezvoltare. 
Progres. Parteneriat. 
Colaborare”.  

Biblioteca 
Municipală B.P. 
Hasdeu,  
18 octombrie 2007 

Căldare Eugenia  
Railean Elena  

 
TURISM ŞI SERVICII HOTELIERE 

41.  

Protecţia consumatorului – 

factor de dezvoltare 

durabilă.  

Conferinţa  a XII ştiinţifică 
internaţională „Bioetica, filosofia, 
economia şi medicina în strategia de 
asigurare a securităţii umane” .  

Universitatea de Stat 
de Medicină şi 
Farmacie 
„N.Testimiţeanu”, 
Chişinău, 28-29 
septembrie 2007 

Turcov 
Elena 
Ambros 
Mariana 

42.  

Relaţiile comerciale dintre 
Republica Moldova şi 
ţările membre ale Uniunii 
Europene în domeniul 
turismului. 

Dezvoltarea sectorului turistic al 
Republicii Moldova în contextul 
integrării europene. 

Fundaţia SOROS 
Moldova 
Expert Group, 
Chişinău, Hotelul 
Jazz, 9 noiembrie 
2007 

Miron 
Viorel 
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43. 
Problemele competitivităţii 
produselor agroalimentare în R. 
Moldova. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 
2007 

Panfil Ion 

Management social 

44. 
Cu privire la sistemul 
economic din  
R. Moldova. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 28-
29 septembrie 2007 

Chircă Sergiu 

45. 
Premise şi factori ce 
generează fenomenul de 
corupţie. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 28-
29 septembrie 2007 

Chircă Sergiu 

46. 

Проблемы рынка труда 
Республики Молдова в 
условиях региональной 
интеграции. 

Научнaя конференция 
«Развитие экономического 
сотрудничествa между 
Беларусью и  Молдовой в 
рамках европейской и 
региональной интеграции». 

М.Э.А., 
Белорусский 
Государственный 
Экономический 
Университет, 
Кишинэу,  
29-31 марта 2007 

Vaculovschi 
Dorin 

47. 
Dezvoltarea umană versus 
dezvoltare durabilă: puncte 
de tangenţă şi diferenţe. 

Seminarul bilateral „Dezvoltarea 
durabilă a României şi Republicii 
Moldova în context european şi 
mondial”. 

Academia Română, 
ASE, Constanţa, 
România, 19-21 
septembrie 2007 

Vaculovschi 
Dorin 

48. 

Calitatea politicilor 
promovate pe piaţa muncii 
din R. Moldova în contextul 
integrării europene. 

Conferinţa internaţională 
„Investiţiile străine directe şi 
dezvoltarea economiilor 
naţionale”. 
 

România, Braşov, 
2007 

Vaculovschi 
Dorin 

49. 

Assuring sustainable 
development of the Republic 
of Moldova through 
investments in intellectual 
capital. 

Seminarul bilateral „Dezvoltarea 
durabilă a României şi Republicii 
Moldova în context european şi 
mondial”. 
 

Academia Română, 
ASE, Constanţa, 
România, 19-21 
septembrie 2007 

Bîrcă Alic 

50. 
“Organizaţia care învaţă” – 
organizaţia viitorului. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 28-
29 septembrie 2007 

Bîrcă Alic 

51. 
Oportunitati de dezvoltare a 
comunitatilor din  
R. Moldova. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 28-
29 septembrie 2007 

Boguş Angela 

52. 
Coruptia şi implicatiile 
economice ale acesteia. 

Conferinţa AŞM Academia de Ştiinţe a 
Moldovei, Chişinău, 
2007 

Boguş Angela 

53. 
Comunicarea interpersonală 
– factor-cheie în creşterea 
performanţei 
organizaţionale. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 28-
29 septembrie 2007 

Eremia 
Liliana 
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54. 

Evaluarea calităţii serviciilor 
educaţionale în învăţământul 
superior economic pentru 
asigurarea competitivităţii 
economice a  
R. Moldova. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 28-
29 septembrie 2007 

Ţărdea 
Marcela 

55. 
Aprecierea performanţelor 
profesionale: aspecte 
psihosociale. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 28-
29 septembrie 2007 

Abramihin 
Cezara 

56. 
Performanţele 
managementului public –
suportul integrării europene. 
 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 28-
29 septembrie 2007 

Paladi Ion 

57. 
Dezvoltarea regională şi 
competitivitatea economică. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 28-
29 septembrie 2007 

Şoimaru 
Vasile 

58. 
Pe urmele lui Th. Burada. La 
românii din Polonia şi 
regiunea Herson. 

Simpozionul internaţional 
”Românii majoritari / Românii 
minoritari: interferenţe şi coabitări 
lingvistice, literare şi etnologice”. 

România, Iaşi,  
19-21 septembrie, 
2007 

Şoimaru 
Vasile 

59. 
Dezvoltarea regională şi 
perspectiva integrării 
europene pentru Republica 
Moldova. 

Simpozionul ştiinţific 
internaţional ”Evaluarea şi 
gestiunea riscurilor ecologice.” 

România, Bucureşti,  
2-3 iunie 2007 

Şoimaru 
Vasile 

60. 
Transparenţa proceselor de 
organizare şi administrare a 
instituţiilor de învăţământ 
superior. 

Conferinţa Interuniversitară. Chişinău, 31 
octombrie 2007 
 

Chircă Sergiu 

61. 
Cercetarea monografică a 
satului basarabean. 

Conferinţa ştiinţifică „Traian 
Herseni – personalitate ilustră a 
sociologiei, antropologiei şi 
psihosociologiei româneşti”. 

ASEM, 
Chişinău,  
28 septembrie, 2007 

Şoimaru 
Vasile 

62. 
Ovidiu Bădină – sociolog şi 
profesor universitar, cetăţean 
al celor două state româneşti. 

Conferinţa ştiinţifică „Traian 
Herseni – personalitate ilustră a 
sociologiei, antropologiei şi 
psihosociologiei româneşti”. 

ASEM, 
Chişinău,  
28 septembrie, 2007 

Eremia 
Liliana 

63. 
Lansarea cărţilor „Istoria 
sociologiei româneşti” şi 
„Curs de sociologie rurală” 
de Traian Herseni. 

Conferinţa ştiinţifică „Traian 
Herseni – personalitate ilustră a 
sociologiei, antropologiei şi 
psihosociologiei româneşti”. 

ASEM, 
Chişinău,  
28 septembrie, 2007 

Cojocaru 
Lidia 

 

ECONOMIE ŞI POLITICI ECONOMICE 

64. 

Инновационное развитие 
и структурные 
приоритеты. 

Conferinţa Internaţională ştiinţifico-
practică: ”Problemele teoretice şi 
practice ale economiei proprietăţii 
intelectuale”. 

Agenţia de Stat 
Pentru Proprietatea 
Intelectuală a 
Republicii Moldova, 
Academia de Ştiinţe a 
Moldovei, Chişinău,  
16-17 noiembrie 
2006, Chişinău, 2007 

Pîshkina 
Tatiana 
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65. 

Структурные приоритеты 
в условиях усиления 
мировых 
интеграционных 
процессов.  

Научнaя конференция «Развитие 
экономического сотрудничествa 
между Беларусью и  Молдовой в 
рамках европейской и региональной 
интеграции». 

М.Э.А., 
Белорусский 
Государственный 
Экономический 
Университет, 
Кишинэу,  
29-31 марта  
2007 г. 

Pîshkina 
Tatiana 

66. 

Проблемы и механизмы 
совершенствования 
структуры внешней 
торговли в условиях 
усиления мировых 
интеграционных 
процессов.  

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 28-
29 septembrie 2007 

Pîshkina 
Tatiana 

67. 

Problema supravieţuirii 
ţării în curs  de dezvoltare şi 
priorităţile structurale.  

Conferinţa  Internaţională ştiinţifico-
practică: “Economic Growth in 
Conditions of Internationalization”. 

Chişinău, AŞM, 
Institutul de 
Economie, Finanţe şi 
Statistică,  
6-7 septembrie 2007 

Pîshkina 
Tatiana 

 

INSTRUIRE ECONOMICĂ ŞI COMUNICARE DE AFACERI 

68. 
Metodologia elaborării şi 
evaluării testului 
docimologic  de tip 
economic. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 2007 

Borcoman 
Raisa 

69. 
 

La lingua latina a la sua 
importanza per conoscere 
la terminologia economica. 

Conferinţa ştiinţifică Internaţională „La 
cultura e l’imperativo dell umanismo 
latino”. 

Soroca,  
5 aprilie 2007 

Cepraga 
Lucia 

70. 
Comunicarea managerială 
postmodernă şi impactul 
ei. 

Simpozionul Internaţional al Tinerilor 
Cercetători, ed. V. 

ASEM, 
Chişinău, 19-20 
aprilie 2007 

Mancaş 
Maria 

71 

Oportunităţi metodologice 
privind pregătirea viitorilor 
manageri în instituţiile de 
învăţământ superior. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 2007 

Mancaş 
Maria 
Jorovlea 
Elvira 

 

DREPT PRIVAT 

72. 
Prezentarea generală 
privind activitatea 
parlamentară în RM. 

Ciclul de lecţii în cadrul Şcolii 
Naţionale de Administrare 
„Organizarea activităţii Parlamentare”. 

Paris, Franţa,  
5-30 martie 2007 

 

Ţurcanu Radu  
 

73. 

Politicile renovării 
instituţionale. 

Centrul pentru Studii Europene de 
Securitate (CSES) Olanda în 
cooperare cu Institutul de politici 
Publice (IPP) Moldova  „Controlul 
democratic al sectorului de securitate: 
renovarea instituţională şi crearea unor 
mecanisme efective”. 

Parlamentul 
Republicii Moldova,  
19 septembrie 2007 

Ţurcanu Radu  
 

74. 

Necesitatea modificării 
actelor normative în 
domeniul sistemului 
judiciar al Republicii 
Moldova.   

„A doua reuniune de experţi privind 
organizarea sistemului de expertiză 
legislativă”. 

Consiliul Europei, 
Chişinău,  
13 septembrie 2007 

Ţurcanu Radu  
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75. 

Armonizarea legislaţiei 
Republicii Moldova în 
domeniul protecţiei 
tinerilor în muncă cu 
standardele europene.  

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Donos Evlampie 
 

76. 

Role of consumer 
rights protection 
organizations. Practical 
cooperation between 
the regulator and 
bodies dealing with 
protection of consumer 
right.   

Legal Working Grup Meeting.  Istambul, Turkey, 
2007 

Donos Evlampie 
 

77. 
Caracterul social sporit 
al infracţiunilor de 
violenţă comise prin 
participaţie. 

Simpozionul Internaţional al Tinerilor 
Cercetători, ed. V. 

ASEM, Chişinău, 
19-20 aprilie 2007 

Tighineanu 
Alexandra 

78. 
Noţiunea şi semnele 
violenţei criminale. 

Conferinţa ştiinţifico-practică 
internaţională „Dreptul naţional în 
contextul proceselor integraţioniste 
europene”. 

Institutul de Stat de 
Relaţii Internaţionale 
din Moldova, 
Chişinău  

Tighineanu 
Alexandra 

79. Accesul la justiţie în 
Republica Moldova. 

Seminar, Colegiul Naţional de 
Comerţ, ASEM. 

ASEM, Chişinău, 5 
mai 2007 

Buga Oxana 

80. Accesul la justiţie în 
Republica Moldova. 

Seminar, Colegiul Naţional de 
Comerţ, ASEM. 

ASEM, Chişinău, 5 
mai 2007 

Tulbu Mihaela 
 

 
DREPT PUBLIC 

81. 
Piaţa de capital din 
Republica Moldova – 
stadiul actual şi 
elemente caracteristice. 

Simpozionul Internaţional al Tinerilor 
Cercetători, ed. V. 

ASEM, 
Chişinău,  
19-20 aprilie 
2007 

Albul Elena 

82. 

Caracteristica generală 
a legislaţiei ce 
reglementează piaţa de 
capital din Republica 
Moldova. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 
2007 

Albul Elena 

83. 

Rolul ştiinţelor istorico-
juridice în pregătirea 
cadrelor în drept.  

Seminarul ştiinţific „Educaţia juridică şi 
pregătirea cadrelor în drept în sistemul 
educaţional în Republica Moldova”. 

Ministerul 
Educaţiei şi 
Tineretului, 
Universitatea 
de Stat din 
Moldova, 
Uniunea 
Juristelor din 
Republica 
Moldova,  
27 aprilie 2007 

Rotaru Mihai  

84. 

Fenomenul corupţiei 
în Republica Moldova 
şi manifestarea acestuia 
în sistemul educaţional. 

Conferinţa ştiinţifică internaţională 
„Instituţii juridice contemporane în 
contextul integrării României în Uniunea 
Europeană”. 

Universităţii 
Româno-
Americane din 
Bucureşti,  26-
27 octombrie 
2007 

Rotaru Mihai  
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85. 

Prevenirea corupţiei în 
sistemul de învăţământ 
din Republica 
Moldova. 

Seminarul ştiinţific „Cultura juridică şi 
prevenirea corupţiei”. 

Universitatea 
de Stat, 
Transparency 
Internaţional- 
Moldova şi 
Uniunea 
Juristelor din 
Republica 
Moldova,  
1 noiembrie 
2007 

Rotaru Mihai  

86. 

Corupţia în sistemul 
educaţional. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 
2007 

Rotaru Mihai  

87. 
Statutul tratatelor 
internaţionale în 
ordinea juridică a 
Republicii Moldova. 

Simpozionul Internaţional al Tinerilor 
Cercetători, ed. V. 

ASEM, 
Chişinău,  
19-20 aprilie 
2007 

Ciugureanu-
Mihailuţă 
Carolina 

 
RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE 

88. 

Пути развития и 
перспективы 
организации 
международного 
транспорта в 
Республике Молдова и 
Республике Беларусь в 
рамках 
интеграционных 
процессов. 

Научнaя конференция «Развитие 
экономического сотрудничествa 
между Беларусью и  Молдовой в 
рамках европейской и региональной 
интеграции». 
 

М.Э.А., 
Белорусский 
Государствен-
ный 
Экономичес-
кий 
Университет, 
Кишинэу,  
29-31 марта 
2007 

Calancea 
Eduard 

89. 

Перспективы 
региональной 
интеграции стран 
Восточной Европы. 

Научнaя конференция «Развитие 
экономического сотрудничествa 
между Беларусью и  Молдовой в 
рамках европейской и региональной 
интеграции». 
 

М.Э.А., 
Белорусский 
Государствен-
ный 
Экономичес-
кий 
Университет, 
Кишинэу,  
29-31 марта 
2007 

Chistruga Boris 

90. 

Particularităţi specifice 
proceselor contemporane 
ale economiei mondiale. 

Conferinţa „Economic growth in 
conditions of internationalization”. 

Institul de 
Economie, 
Finanţe şi 
Statistică, 
Chişinău,  
6-7 septembrie 
2007 

Chişcă Maria 

91. 

Specificul şi 
perspectivele  de 
dezvoltare a Zonelor 
Economice Libere în 
Republica Moldova. 

Conferinţa „Economic growth in 
conditions of internationalization”. 

Institul de 
Economie, 
Finanţe şi 
Statistică, 
Chişinău,  
6-7 septembrie 
2007 

Osmatescu 
Angela 
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92. 
The dolarization in the 
Republic of Moldova. 

Simpozionul Internaţional al Tinerilor 
Cercetători, ed. V. 

ASEM, Chişinău,  
19-20 aprilie 
2007 

Galaju Ion, 
Morcotîlo Iurie 

93. 

Dezvoltarea 
informaţională –dilemă 
sau oportunităţi de 
dezvoltare a „Statelor 
mici”. 

Simpozionul Internaţional al Tinerilor 
Cercetători, ed. V. 

ASEM, Chişinău,  
19-20 aprilie 
2007 

Crudu Rodica 

94. 
Globalizarea financiară 
şi impactul ei asupra 
economiei mondiale. 

Simpozionul Internaţional al Tinerilor 
Cercetători, ed. V. 

ASEM, Chişinău,  
19-20 aprilie 
2007 

Harcenco 
Dorina 
Harcenco 
Victor 

95. 

Tehnologiile 
informaţionale şi de 
comunicare – instrument 
de ridicare a 
competitivităţii, 
dezvoltare economică şi 
reducere a sărăciei. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 
2007 

Crudu Rodica 

 
TEORIE ECONOMICĂ ŞI DOCTRINE ECONOMICE 

96.  

Rolul investiţiilor străine 
directe în respecializarea 
economiei internaţionale 
şi asigurarea dezvoltării 
durabile. 

Seminarul bilateral „Dezvoltarea 
durabilă a României şi Republicii 
Moldova în context european şi 
mondial”. 

Academia 
Română, ASE, 
Constanţa, 
România,  
19-21 septembrie 
2007 

Moldovan 
Dumitru  

97.  

Femeile şi securitatea 
lor. 

Conferinţa Regională „Practici 
pozitive de elaborare şi promovare a 
legislaţiei în violenţa domestică”.  

Ministerul 
Sănătăţii şi 
Protecţiei Sociale 
a Republicii 
Moldova,  
Chişinău,  
4-5 decembrie 
2007 

Şişcan Nadejda  

98.  

Устойчивое развитие и 
экономическая 
безопасность как 
приоритеты 
государственной 
политики. 

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-
Practică „Проблемы развития 
транзитивной экономики: 
инновационость, устойчивость, 
глобализация”. 

Universitatea 
Economică de 
Stat din Minsk 
(Belarusi), 
22-23 mai 2007   

Sorocean Olga  

99.  

Интеграционные 
процессы в ракурсе 
национальной 
идентификации и 
экономической 
безопасности. 

Научнaя конференция «Развитие 
экономического сотрудничествa 
между Беларусью и  Молдовой в 
рамках европейской и 
региональной интеграции». 

М.Э.А., 
Белорусский 
Государствен-
ный 
Экономичес-
кий 
Университет, 
Кишинэу,  
29-31 марта 
2007 г. 

Sorocean Olga  

100. 
Competitivitatea şi 
securitatea ca vectori ai 
dezvoltării economiei 
naţionale. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, 
28-29 septembrie 
2007 

Sorocean Olga  
Ignatiuc Diana  
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101. 

Аспекты 
международной 
миграции рабочей 
силы Республики 
Молдова. 

Cea de-a XVII-ea Conferinţă 
Internaţională Ştiinţifico-Practică 
„Генезис iнституцiйнноi системи 
сучасноi економiики Украiни”. 

Universitatea 
Economică de 
Stat din Cernăuţi. 
9-10 ianuarie 
2007 

Filip Nolea 
Branaşco 
Natalia  

102. 

Инвестиции в 
человеческий капитал 
как главное 
направление 
экономической 
интеграции. 

Научнaя конференция «Развитие 
экономического сотрудничествa 
между Беларусью и  Молдовой в 
рамках европейской и 
региональной интеграции». 

М.Э.А., 
Белорусский 
Государствен-
ный 
Экономичес-
кий 
Университет, 
Кишинэу,  
29-31 марта 
2007 г. 

Coşeleva 
Natalia 

103. 

Бедность как 
ограничитель 
устойчивого роста 

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-
Practică „Проблемы развития 
транзитивной экономики: 
инновационость, устойчивость, 
глобализация”. 

Universitatea 
Economică de 
Stat din Minsk 
(Belarusi), 
22-23 mai 2007 

Coşeleva 
Natalia 

104. 

Competitivitatea 
economiei naţionale prin 
prisma structurii 
exporturilor şi 
importurilor Republicii 
Moldova.  

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 
2007 

Benea-Popuşoi 
Elina  

105. 
Reforma agrară şi 
problemele 
competitivităţii 
producţiei agricole. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 
2007 

Isac Eufrosinia 
Dranga 
Antonina  

106. 
Competitivitatea 
economiei naţionale în 
contextul extinderii 
Uniunii Europene. 

Simpozionul Internaţional al Tinerilor 
Cercetători, ed. V. 

ASEM, Chişinău,  
19-20 aprilie 
2007 

Ignatiuc Diana  

107. 

Factorul ecologic limitat 
al competitivităţii 
economice a R.Moldova 
pe arena Uniunii 
Europene. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 
2007 

Ustian Ion  

108. 
Concentrarea producţiei 
în condiţiile integrării 
regionale.  

Simpozionul Internaţional al Tinerilor 
Cercetători, ed. V. 

ASEM, Chişinău,  
19-20 aprilie 
2007 

Coreţchi 
Valentin  

 

LIMBI MODERNE DE AFACERI 

109. 
Interferenţe socioculturale 
în mesajul publicitar. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău, 28-29 
septembrie 
2007 

Dragancea 
Svetlana 

110. 

Diversitatea codurilor în 
mesajul publicitar. 

Conferinţa internaţională consacrată 
Jubileului de 80 ani de la naştere a 
prof.  
Gr. Ciucilei. 

USM, 
Chişinău,              
Republica 
Moldova,  
1 decembrie 
2007 

Dragancea 
Svetlana 
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111. 

Tema singurătăţii în opera 
literară a lui V. Banaru. 

Simpozionul consacrat savantului V. 
Banaru. 

USM, 
Chişinău,  
Republica 
Moldova,  
20 martie 2007 

Reabţov 
Gheorghe 

112. 

Aliteraţia ca figură de stil. Conferinţa internaţională consacrată 
Jubileului de 80 ani de la naştere a 
prof.  
Gr. Ciucilei. 

USM, 
Chişinău,              
Republica 
Moldova,  
1 decembrie 
2007 

Reabţov 
Gheorghe  

113. 

О применении 
визуальных средств в 
преподавании 
английского языка. 
 

Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых.  

МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 
ИТК «Дашков 
и Ко», Москва, 
Россия  
11-14 апреля  
2007 г.  

Chirdeachin  
Alexei 

114. 

О применении 
визуальных средств в 
преподавании 
английского языка. 

Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых.  

МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 
Москва, 
Россия,  
5-7 октября 
2007 г. 

Chirdeachin  
Alexei 
 
 

115. 

Consideraţiuni cu privire 
la evaluarea performanţei 
în procesul de predare a 
limbii engleze. 

Conferinţa ştiinţifică cu participare 
internaţională. 

IŞE, Chişinău, 
Republica 
Moldova,  
15-16 
noiembrie 2007 

Chirdeachin 
Alexei 

116. 

Реклама и способы 
перевода (stylistic 
devices). 

Конференция (ежегодная) по 
переводу. 
 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 
Москва, 
Россия,   
14-16 декабря 
2007 г. 

Covalev Olga 
Goncearenco Ala 
Chirdeachin 
Alexei 
Ruga Ecaterina 

117. 

Analiza comparată a 
verbelor semicopulative 
în română şi engleză. 

Conferinţa internaţională consacrată 
Jubileului de 80 ani de la naştere a 
prof.  
Gr. Ciucilei. 

USM, 
Chişinău,              
Republica 
Moldova,  
1 decembrie 
2007 

Grozavu 
Parascovia  

 
BĂNCI ŞI ACTIVITATE BANCARĂ 

118. 

Finanţarea creării 
potenţialului tehnico-
material al serviciilor 
comunale prin 
împrumuturile obligatare 
municipale. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 
2007 

Stratulat Oleg 
Cîrlan Ana 

119. 

Finanţarea creării 
potenţialului tehnico-
economic al serviciilor 
comunale prin 
împrumuturi obligatare 
municipale. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 
2007 

Stratulat Oleg 
Cîrlan Ana 
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120. 
Descentralizarea fiscală 
ca premisă a atenuării 
dezechilibrelor în 
dezvoltarea regională. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Finanţarea regională a dezvoltării 
durabile”. 

Universitatea 
Ecologică din 
Bucureşti,  
5-6 aprilie 2007 

Stratulat Oleg 
 

121. 

The impact of seaport 
and tanker terminal 
creation over the 
Moldova economz. 
General presentation of 
Moldova. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţionale 
„Romania within the EU: opportunities, 
requirements and perspectives”. 

Universitatea 
din Sibiu 
„Lucian 
Blaga”, 
Facultatea de 
Economie, 20-
21 septembrie 
2007 

Caraganciu 
Anatol 
Cociug Victoria 

122. 

Eficienţa bancară prin 
prisma determinanţilor 
marjei bancare în 
Republica Moldova. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 
2007 

Secrieru Angela 

123. 

Contribuţia produselor 
sistemului financiar-
monetar la procesul de 
comunicare. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 
2007 

Lopotenco 
Viorica 

124. 

Asigurarea stabilităţii 
sistemului bancar. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 
2007 

Darovanaia Ala 

125. 

Stabilitatea bancară şi 
riscul de sistem. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 
2007 

Cociug Victoria 

126. 

Piaţa de capital: 
mecanism de atragere a 
investiţiilor. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 
2007 

Andronic 
Alesea 

127. 
Efectele remitenţelor 
asupra echilibrării 
balanţei de plăţi externe. 

Simpozionul Internaţional al Tinerilor 
Cercetători, ed. V. 

ASEM, 
Chişinău,  
19-20 aprilie 
2007 

Belobrov 
Angela 

128. 

Remitenţele ca sursă 
financiară de susţinere a 
dezvoltării economice. 

Conferinţa „Economic growth in 
conditions of internationalization”. 

Institutul de 
Economie, 
Finanţe şi 
Statistică, 
Chişinău,  
6-7 septembrie 
2007 

Belobrov 
Angela 

129. 

Evaluarea succintă a 
impactului financiar a 
migraţiunii externe a 
forţei de muncă din 
Republica Moldova. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 
2007 

Belobrov 
Angela 
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130. 

Abordări teoretice 
asupra factorilor 
financiari de influenţă a 
atractivităţii 
investiţionale. 

Conferinţa „Economic growth in 
conditions of internationalization”. 

Institutul de 
Economie, 
Finanţe şi 
Statistică, 
Chişinău,  
6-7 septembrie 
2007 

Cinic Liliana 

131. 

Mecanismul de 
manifestare a 
echilibrului monetar. 
 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 
2007 

Roller Ala 

132. 

Система 
государственной 
помощи как элемент 
развития банковского 
ипотечного 
кредитования. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 
2007 

Dicov Irina 

133. 

Новые качественные  
признаки 
"человеческого 
капитала", особо 
выделяемые 
конкурентной средой. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 
2007 

Romanciuc 
Larisa 

134. 

Creditul bancar în 
economia contemporană. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 
2007 

Zubic Aliona 

 
FINANŢE ŞI ASIGURĂRI 

135. 

Dimensiuni ale 
dezvoltării durabile şi 
mijloace de realizare a 
acesteia. 

Simpozionul ştiinţific internaţional 
„Developement durable echange 
global et ecosystemes ”. 

ASE, Bucureşti,  
24-25 noiembrie 
2007 

Botnari 
Nadejda, 
Cobzari 
Ludmila, 
Petroia Andrei 

136. 

Aspecte conceptuale 
privind creşterea 
sustenabilă a 
întreprinderii şi modele 
de exprimare a acesteia. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 2007 

Botnari Nadejda 
 

137. 

Relevanţa politicii de 
creditare a băncilor 
comerciale cu creşterea 
economică a 
întreprinderilor. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 2007 

Băncilă Natalia 
Petroia Andrei 

138. 

Налоговая политика 
Р.М. на этапе 
реформирования 
налоговой системы. 

Россия, Международная научно-
практическая конференция 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых. 

Российский 
Университет 
Дружбы 
Народов, -
Москва, 30 
марта 2007 г. 

Dandara Marina 

139. 
Procese de asigurare 
versus celor bancare. 

Conferinţa ştiinţifică „Symposia 
professorum”. 
 

ULIM, Chişinău  
13-14 octombrie 
2006) ULIM, 
Chişinău, 2007  

Fotescu  
Stanislav 
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140. 
Aspecte ale politicii 
fiscale din Republica 
Moldova. 

Conferinţa ştiinţifică Universitatea de 
Perspectivă.  

INT, Chişinău, 
2007 

Mărgineanu 
Aureliu 

141. 
 

Problemele finanţării 
învăţământului din 
Republica Moldova ]n 
etapa actuală. 

Simpozionul ştiinţific internaţional 
„Cercetarea universitară în secolul 
XXI: provocări şi perspective”. 

ULIM, 
Chişinău,  
15-17 octombrie 
2007 

Mărgineanu 
Aureliu 

142. 

Национальная 
модернизация и 
устойчивое развитие – 
основное направление 
финансовой политики 
Республики Молдова в 
условиях глобализации. 

Россия, Международная научно-
практическая конференция 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых. 

Российский 
Университет 
Дружбы 
Народов, -
Москва,  
28-30 марта 
2007 г. 

Suvorova Irina 
 

143. 

Влияние финансовых 
систем на процессы 
оперативного анализа и 
управления 
финансовой 
устойчивостью. 

Simpozionul Internaţional al Tinerilor 
Cercetători, ed. V. 

ASEM, 
Chişinău,  
19-20 aprilie 
2007 

Suvorova Irina 
 

 
INVESTIŢII ŞI PIEŢE DE CAPITAL 

144. 
Технические аспекты 
автоматизирован-ных 
банковских систем. 

Simpozionul Internaţional al 
Tinerilor Cercetători, ed. V. 

ASEM, Chişinău, 
19-20 aprilie 2007 

Costova 
Natalia 

145. 
Convergenţe şi 
divergenţe în abordarea 
riscului.  

Simpozionul Internaţional al 
Tinerilor Cercetători, ed. V. 

ASEM, Chişinău, 
19-20 aprilie 2007 

Marianciuc 
Aurelia 

146. 

Identificarea riscului în 
contextul gestiunii 
riscului investiţional. 
 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Marianciuc 
Aurelia 

147. 
Problematica investiţiilor 
în Republica Moldova. 

 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Munteanu 
Nina 

 

148. 

Utilizarea tehnologiilor 
informaţionale de către 
băncile comerciale în 
optimizarea tranzacţiilor 
pe piaţa valorilor 
mobiliare. 

Simpozionul Internaţional al 
Tinerilor Cercetători, ed. V. 

ASEM, Chişinău, 
19-20 aprilie 2007 

Roşca 
Marcelina 

149. 

Нововведения на рынке 
ценных бумаг. 
 

Conferinţa internaţională ştiinţifico-
practică 
„Probleme teoretice şi practice ale 
economiei proprietăţii intelectuale”. 

Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea 
Intelectuală a 
Republicii Moldova, 
AŞM, Chişinău, 16-
17 noiembrie 2007  

Hîncu Rodica 
Suhovici Ana 

150. 

Развитие  инвестиций в 
контексте 
региональной 
интеграции: Молдова-
Беларусь. 
 

Научнaя конференция «Развитие 
экономического сотрудничествa 
между Беларусью и  Молдовой в 
рамках европейской и 
региональной интеграции». 

М.Э.А., 
Белорусский 
Государствен-ный 
Экономичес-кий 
Университет, 
Кишинэу,  
29-31 марта 2007 г. 

Hîncu Rodica 
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151. 
Metode de eliminare a 
dublei impuneri: aspecte 
naţionale şi 
internaţionale. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Hîncu Rodica 
Criclivaia 
Diana 

152. 
 

Utilizarea modelelor 
ciclurilor economice în 
gestiunea politicilor 
financiare stimulative.  

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Dascaliuc 
Daniela  
Braila 
Alexandru 

153. 

Предпосылки и 
проблемы развития 
институтов 
коллективного 
инвестирования в 
Молдове. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Suhovici Ana 

154. 

Качество образования 
как средство  
повышения 
конкурентноспособ-
ности экономики 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Suhovici 
Anna  
Hîncu Rodica 

155. 

Fondurile de pensii – 
perspective de dezvoltare 
pentru piaţa de capital din 
Republica Moldova. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Filip Angela  

156. 
Проблемы 
инвестирования в 
молдавскую экономику 
и пути их решения. 

Moldexpo, Expoziţia „Moldinvest”. Chişinău,  
17 noiembrie 2007 

Hîncu Rodica  
Luchian Ivan 
Suhovici 
Anna 

157. 

„Problemele dezvoltării 
pieţei valorilor mobiliare 
în Republica Moldova”. 

Moldexpo, Expoziţia „Moldinvest”. Chişinău,  
17 noiembrie 2007 

Hîncu Rodica  
Iovv Tatiana  
Luchian Ivan 
Suhovici 
Anna 

158. Problemele creditării 
businessului mic. 

Moldexpo, Expoziţia „Moldinvest”. Chişinău,  
17 noiembrie 2007 

Hîncu Rodica 

159. 

Noile abordări ale 
politicii investiţionale de 
stat în contextul strategiei 
de promovare a 
exportului. 

Expoziţia Moldexpo. Chişinău,  
7 februarie 2007 

Hîncu Rodica 

 

FILOSOFIE ŞI POLITOLOGIE 

160.  

Necredinţa în Dumnezeu ca 
fundament al umanismului 
lui A.Camus.  

Conferinţa ştiinţifică 
interuniversitară 
„Intelectualitatea 
R.Moldova în perioada 
de tranziţie (sf. sec. XX 
– începutul sec. XXI)”.  

UTM, Catedra ştiinţe 
socio-umane, Chişinău, 
3 aprilie 2007 

Dumitraş Tudor 

161.  

Corelaţia dintre aspectul 
cognitiv şi moral în 
activitatea profesorului. 

Conferinţa 
interuniversitară „Codul 
de etică  universitară – 
oportunitate de 
asigurare a integrităţii 
academice”  

ASEM, Ambasada 
Statelor Unite ale 
Americii, 
25 mai 2007 

Dumitraş Tudor 
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162.  

Aspecte ale  filosofiei 
antreprenoriatului. 

Congresul internaţional 
ARA  „Pro –Active. 
Partners-hip în 
creativity for the Next 
Generation”.  

Academia Română-
Americană  de Arte şi 
Ştiinţe, România, 
Braşov,  
31 iulie – 5 august, 
2007 

Dumitraş Tudor 

163.  

Cu privire la dinamica 
valorii culturii 
învăţământului superior în 
condiţiile integrării 
europene.  
 

Conferinţă ştiinţifico-
practică  „Poliţia şi 
valorile general-umane 
în contextul integrării 
europene”.  

Catedra „Ştiinţe socio-
umane” a Academiei 
„Ştefan cel Mare” a 
MAI RM, Chişinău,  
30 martie 2007 

Rumleanschi 
Petru 

164.  

Filosofia economică a lui 
A.Smith, importanţa ei 
pentru dezvoltarea unei 
economii competitive, 
bazată pe cunoştinţe. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 28-29 
septembrie 2007 

Rumleanschi 
Petru 

165.  

Problema cunoştinţelor şi a 
înţelepciunii în filosofia 
postmodernismului . 

Conferinţa  a XII 
ştiinţifică internaţională 
„Bioetica, filosofia, 
economia şi medicina 
în strategia de asigurare 
a securităţii umane” .  

Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie 
„N.Testimiţeanu”, 
Chişinău,  
28-29 septembrie 2007 

Rumleanschi 
Petru 

166.  

Problema existenţei în 
concepţiile lui N.Milescu-
Spătaru. 

Conferinţă ştiinţifică 
„N.Milescu-Spătaru” – 
filosof proeminent.  

Institutul de filosofie, 
sociologie şi ştiinţe 
politice a AŞM, 
Chişinău,  
12 iunie 2006 

Rumleanschi 
Petru 

167.  

Problema existenţei în 
filosofia pragmatistă. 

Conferinţa ştiinţifică  
consacrată zilei 
mondiale a filosofiei 
„Filosofia şi  
perspectiva umană”. 

Institutul de filosofie, 
sociologie şi ştiinţe 
politice a AŞM, 15 
noiembrie 2007 

Rumleanschi 
Petru 

168. . 

„Intelectualitatea R.M. – 
specificul dezvoltării ei în 
societatea postmodernistă”.  
 

Conferinţa ştiinţifică 
interuniversitară 
„Intelectualitatea 
R.Moldova în perioada 
de tranziţie (sf. sec. XX 
–începutul sec. XXI)”.  

UTM, Catedra ştiinţe 
socio-umane, Chişinău, 
3 aprilie 2007 

Rumleanschi 
Petru 

169.  

Noile tehnologii 
informaţionale şi problema 
supravieţuirii omului în 
viitor. 

Simpozionul ştiinţific 
internaţional „Rolul  
ştiinţelor socio-
economice şi 
umanistice în 
dezvoltarea economiei 
naţionale”. 
 

Catedra „Ştiinţe socio-
umane”, decanatul  
Facultăţii de  economie 
a UASM 

Rumleanschi 
Petru 

170.  

Principiul „coincidenţei   
contrariilor” în concepţiile 
M.Eliade. 

Simpozionul ştiinţific. 
„Mircea Eliade în 
cultura filosofică şi 
spirituală a secolului 
XX (100 ani de la 
naştere)”.  

Institutul de filosofie, 
sociologie şi ştiinţe 
politice a AŞM, 
Chişinău,  
22 martie 2007 

Rumleanschi 
Petru 
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171.  

Ştiinţele socio-umane – 
tendinţele dezvoltărilor 

Simpozion ştiinţific 
internaţional „Rolul  
ştiinţelor socio-
economice şi umanistice 
în dezvoltarea 
economiei naţionale”. 

Catedra „Ştiinţe socio-
umane”, decanatul 
Facultăţii de  economie 
a UASM  

Rumleanschi 
Petru 

172.  

Aspecte filosofice ale 
reformelor politico-
economice din  
R. Moldova. 

Conferinţa ştiinţifică 
interuniversitară 
„Intelectualitatea 
R.Moldova în perioada 
de tranziţie (sf. sec. XX 
–începutul sec.XXI)”.  

UTM, Catedra ştiinţe 
socio-umane, Chişinău, 
3 aprilie 2007 

Gortopan 
Nicolae 
Lupan Ştefan 

173.  

Intelectualitatea – esenţă  a 
culturii. 

Conferinţa ştiinţifică 
interuniversitară 
„Intelectualitatea 
R.Moldova în perioada 
de tranziţie (sf. sec. XX 
–începutul sec. XXI)”.  

UTM, Catedra ştiinţe 
socio-umane, Chişinău, 
3 aprilie 2007 

Gortopan 
Nicolae 
Lupan Ştefan 

174.  

Hegel despre morală şi  
religia creştină (după 
lucrările filosofico-
religioase timpurii). 

Conferinţă ştiinţifico-
practică  „Poliţia şi 
valorile general-umane 
în contextul integrării 
europene”.  

Catedra „Ştiinţe socio-
umane” a Academiei 
„Ştefan cel Mare” a 
MAI RM, Chişinău,  
30 martie 2007 

Gortopan 
Nicolae 
Lupan Ştefan 

175.  

Sensuri de drept şi dreptate 
în operele lui M. Eminescu. 

Conferinţă ştiinţifico-
practică  „Poliţia şi 
valorile general-umane 
în contextul integrării 
europene”.  

Catedra „Ştiinţe socio-
umane” a Academiei 
„Ştefan cel Mare” a 
MAI RM, Chişinău,  
30 martie 2007 

Gortopan 
Nicolae 
Lupan Ştefan 

176.  

Aspecte filosofice ale 
reformelor politico-
economice din R.M. 
 

Conferinţa ştiinţifică 
interuniversitară 
„Intelectualitatea 
R.Moldova în perioada 
de tranziţie (sf. sec. XX 
–începutul sec. XXI)”.  

UTM, Catedra ştiinţe 
socio-umane, Chişinău, 
3 aprilie 2007 

Lupan Ştefan 
Gortopan 
Nicolae 
 

 

LIMBI MODERNE APLICATE 

177.  

„Tehnici  de menţinere şi 
de comunicare  în 
predarea limbilor 
moderne”. 

Conferinţa 
Interuniversitară 
„Modernizarea 
învăţământului 
superior în contextul 
integrării europene”. 

Academia de 
Transporturi, 
Informatică şi 
Comunicaţii, 
Chişinău, RM,  
30 martie 2007 

Căpăţină Valentina 
Talpă Adela 

178.  

„Particularităţile 
sistemului cronologic în 
„Jurnalul Portughez” a lui 
Mircea Eliade”. 

Conferinţa 
Internaţională 
„Spaţiu şi timp  ca 
paradigme  
culturale”. 

Universitatea din 
Bucureşti, România, 
25-26 mai 2007 

Romanova Anastasia 

179.  

„Comunicarea 
managerială persuasivă – 
factor stimulativ al 
activităţii productive”. 
 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Rusu Djulieta 
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180.  

„Jurnalul lui  M.Eliade”: 
realitate cu literatura şi 
literatura cu realitate”. 

Simpozionul 
Internaţional 
„Realism în 
literatură şi  
cinematografie”. 

Bucureşti, România, 
2-4 octombrie 2007 

Romanova Anastasia 

 
CONTABILITATE 

181. 

Analiza utilizării principiilor 
contabile. 
 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Grigoroi Lilia 

182. 

Tendinţe de normalizare a 
contabilităţii. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Lazari Liliana 
 

183. 

Unele aspecte privind 
contabilitatea bunurilor gajate 
trecute în posesiunea băncii. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Gudima Galina 

184. 

Contabilitatea cheltuielilor de 
arendă. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Bădicu Galina 

185. 

Учет доходов от 
предварительной продажи 
билетов при автоперевозках 
пасажиров   

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Gherasimov Mihail 

186. 

Учет доходов от продажи 
билетов при иногородних 
перевозках  паcсажиров. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Gherasimov Mihail 

187. 

Учет экспорта услуг 
железнодорожным 
транспортом 
экспедиторскими конторами. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Bădii Valentina 
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188. 

Применение метода 
«стандард кост» при 
калькулирования 
себестоимости 
туристического продукта. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Ţurcanu Ludmila 

189. 

Politici strategice de armonizare 
a contabilităţii autohtone în 
procesul trecerii la normele 
contabile profesionale. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Bîrcă Aliona 

190. 
Unele probleme ale deprecierii 
activelor pe termen lung în 
condiţiile inflaţiei. 

Simpozionul 
Internaţional al 
Tinerilor Cercetători, 
ed. V. 

ASEM, Chişinău, 
19-20 aprilie 2007 

Ciubotaru Victoria 

191. 

Unele aspecte ale evaluării 
stocurilor de mărfuri şi 
materiale în condiţiile 
economiei inflaţioniste. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Ciubotaru Victoria 

192. 

Metoda standard-cost – direcţie 
de perfecţionare a contabilităţii 
de gestiune şi a calculaţiei 
costurilor. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Ţurcanu Lilia 

193. 

Brokerul de asigurare: aspecte 
de pregătire profesională în 
activitatea de asigurare a 
transporturilor. 

Conferinţa 
Interuniversitară 
„Modernizarea 
învăţământului 
superior în contextul  
integrării europene”. 

Academia de 
Transporturi, 
Informatică şi 
Comunicaţii, 
Chişinău, RM,  
30 martie  2007 

Mihăilă Svetlana 
Voicu Maia 

194. 

Unele aspecte privind facilităţile 
la impozitul  pe venit. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Mihăilă Svetlana, 
Voicu Maia 

195. 
Influenţa proceselor de integrare 
asupra pieţei financiare din 
Europa de Est. 

International 
Economic Forum. 

Lutsk, Ukraine Melnicenco Olesea 

196. 

Проблемы экономической 
интеграции предприятий 
после их юридического 
объединения. 

Conferinţa stiintifică 
internatională 
“Modalitaţi de 
eficientizare a 
managementului în 
conditiile economiei 
concurenţiale”.  

Chişinău,  
Universitatea de Stat 
din Moldova, 
Institutul Muncii al 
Sindicatelor din 
Republica Moldova, 
5-6 octombrie 2007 

Polomoşnâh 
Alexandru 
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197. 

Вопросы экономического 
обоснования объединения 
предприятий. 

«Взаємосв’язок 
бюджетно-
податковой та 
грошово-
кредитной 
полiтики у сферi 
державного 
регулювання 
економiки». 

Буковинська 
державна 
фiнансова академiя, 
Чернiвцi, 
17-18 mai 2007 

Polomoşnâh 
Alexandru 

198. 
Порядок бухгалтерского 
учёта акционерного капитала 
при объединении 
предприятий. 

Simpozionul 
Internaţional al 
Tinerilor Cercetători, 
ed. V. 

ASEM, Chişinău, 
19-20 aprilie 2007 

Polomoşnâh 
Alexandru 

199. 

Проблемы учёта 
справедливого разделения 
имущества и капитала при 
реорганизации предприятий. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea 
economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Polomoşnâh 
Alexandru 

 

ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE 

200. 

Perfecţionarea diagnosticului 
potenţialului economic al 
întreprinderii în contextul 
automatizării sistemului de 
prelucrare a informaţiei. 

Conferinţa 
Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea 
economiei bazate 
pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău, 28-29 
septembrie 2007 

Balanuţă 
Vladimir 
Amarfii Neli 

201. 

Стратегическая 
направленность 
диагностики и оценки 
результатов деятельности 
предприятия в условиях 
рыночной экономики. 

Научнaя 
конференция 
«Развитие 
экономического 
сотрудничествa 
между Беларусью 
и Молдовой в 
рамках 
европейской и 
региональной 
интеграции». 

М.Э.А., Белорусский 
Государственный 
Экономический Университет, 
Кишинэу,  
29-31 марта 2007 

Balanuţă 
Vladimir 

202. 

Modalităţi tehnice de analiză 
structurală a capitatului 
propriu. 

Conferinţa 
Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea 
economiei bazate 
pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 2007 

Ţiriulnicova 
Natalia 
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203. 

Avantajele şi dezavantajele 
metodelor de formare a 
preţului în baza abordării 
costului. 

Conferinţa 
Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea 
economiei bazate 
pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 2007 

Paladi 
Valentina 

204. 

Particularităţile 
managementului financiar în 
sectorul sănătăţii. 

Masa rotundă 
„Particularităţile 
managementului 
financiar în sectorul 
sănătăţii”. 

Programul preliminar al 
„Fondului Provocările 
Mileniului”, ACAP, 
Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „N.Testimiţeanu” 

Prodan Natalia 

205. 

Analiza potenţialului 
economico-financiar în 
întreprinderile sectorului 
agroalimentar. 

Simpozionul 
ştiinţific 
internaţional „Rolul 
ştiinţelor socio-
economice şi 
umanistice în 
dezvoltarea 
economiei 
contemporane”.  

Chişinău, UASM,  
21 septembrie 2007 

Tcaci Natalia 

206. 

Particularităţile analizei 
utilizării factorului uman în 
unităţile agricole. 

Conferinţa 
Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea 
economiei bazate 
pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 2007 

Tcaci Natalia 
Tcaci 
Alexandru 

207. 
Reducerea riscului economic 
în baza perfecţionării 
sortimentului produselor 
fabricate. 

Simpozionul 
Internaţional al 
Tinerilor 
Cercetători, ed.V. 

ASEM, Chişinău,  
19-20 aprilie 2007 

Slobodeanu 
Neli 

208. 

Analiza riscului financiar. Conferinţa 
Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea 
economiei bazate 
pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 2007 

Slobodeanu 
Neli 
Fratea Natalia 

209. 
Unele aspecte ale divizării 
cheltuielilor perioadei în 
scopuri analitice. 

Simpozionul 
Internaţional al 
Tinerilor 
Cercetători, ed.V. 

ASEM, Chişinău,  
19-20 aprilie 2007 

Prisăcaru 
Daniela 

 
CONTABILITATE ŞI AUDIT 

210. Unele aspecte 
problematice aferente 
contabilităţii veniturilor şi 
cheltuielilor în partida 
simplă. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 2007 

Andreev L. 
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211. 

Abordări concepute ale 
controlului de gestiune. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 2007 

Bajerean 
Eudochia 
Bugan C. 

212. 

Participarea  în discuţii la 
temă.  

Conferinţa 
Internaţională 
„Supravegherea publică 
în spiritul Directivei a 
VIII-a a Consiliului 
European”. 

SEPAAD ( Partenerul Sud-
Est European) Chişinău, 28 
aprilie 2007 

Bajerean 
Eudochia 

213. 

Probleme privind 
evaluarea creanţelor 
comerciale. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 2007 

Bordeianu Olga 

214. 
Unele aspecte privind 
clasificarea creanţelor şi 
datoriilor. 

Simpozionul 
Internaţional al Tinerilor 
Cercetători, ed. V. 

ASEM, Chişinău,  
19-20 aprilie 2007 

Bordeianu Olga 

215. 

Aspecte aferente 
contabilităţii consumurilor 
indirecte de producţie în 
transportul auto. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 2007 

Bucur Vasile 

216. 

Unele aspecte privind 
evaluarea resurselor 
naturale. 

Simpozionul Ştiinţific 
Internaţional „Rolul 
ştiinţelor socio-
economice şi umaniste 
in dezvoltarea 
economiei 
internaţionale”. 

Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova, Chişinău, 21 
septembrie 2007 

Bucur Vasile 
Sarjan T. 

217. 

Aspecte ale contabilităţii 
veniturilor  provenite din 
vânzarea preventivă a 
biletelor de călătorie în 
transportul auto de 
pasageri. 

Conferinţa 
Interuniversitară 
„Modernizarea 
învăţământului superior 
în contextul  integrării 
europene”. 

Academia de Transporturi, 
Informatică şi Comunicaţii, 
Chişinău, RM 30 martie  
2007 

Bucur Vasile 

218. 

О раскрытии 
информации в отчете о 
движении денежных 
средств коммерческого 
банка. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 2007 

Dragomir 
Natalia 

219. 
Evaluarea după valoarea 
justă: necesităţile şi 
posibilităţile pentru evidenţa 
contabilităţii în R. Moldova. 

Simpozionul 
Internaţional al Tinerilor 
Cercetători, ed. V. 

ASEM, Chişinău,  
19-20 aprilie 2007 

Frunze Rodica 

220. 

Metode şi  tehnici de 
evaluare a activelor 
nemateriale. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 2007 

Frunze Rodica 
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221. 

Особенности 
формировании 
согласной отчетности. 

«Особенности 
финансово-
бюджетного 
регулирования 
социально-
экономического 
развития региона». 

Буковинская 
государственная 
финансовая академия, 
г.Черновцы, Украина, 8-9 
октября 2007 г. 

Golocialova 
Irina 
Ţurcanu Viorel 

222. 

Финансовые 
инструменты: проблемы 
оценки и раскрытия 
информации согласно 
МСФО. 
 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 2007 

Golocialova 
Irina 

223. 

Participarea în discuţii la 
temă. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”.  

SEPAAD (Partenerul Sud-
Est European) Chişinău, 28 
aprilie 2007 

Grabarovschi 
Ludmila 

224. 

Contabilitatea serviciilor 
de telefonie prin cartele. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 2007 

Graur Anatol 

225. 
Problema repartizării 
cheltuielilor de transport-
aprovizionare aferente 
materialelor achiziţionate. 

Simpozionul 
Internaţional al Tinerilor 
Cercetători, ed. V. 

ASEM, Chişinău,  
19-20 aprilie 2007 

Malcoci S. 

226. 

Problemele contabilităţii 
veniturilor în unităţile de 
comerţ cu amănuntul. 

Simpozionul ştiinţific 
internaţional 
„Cercetarea universitară 
în secolul XXI: 
provocări şi 
perspective”. 

ULIM, Chişinău,  
15-17 octombrie 2007 

Melnic 
Georgeta 

227. 

Информационно-
аналитические 
источники 
формирования  решений 
в современных 
управленческих 
системах. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 2007 

Mişova Tatiana 

228. 

Информационният 
мениджмънт – проблеми 
и решения (în limba 
bulgară). 

Mеждународна научна 
конференция по повод 
40 та годишнина на 
специалност 
«Информатика». 

Университет за национално 
и световно стопанство, 
София, България, 
11 октомбри, 2007  

Mişova Tatiana 
Sarchisean A. 
Ohrimenco 
Sergei 
Sclifos 
Constantin 
Spînachi Vitalie 
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229. 

Ajustarea contabilităţii 
mijloacelor fixe şi activelor 
nemateriale în instituţiile 
publice la Catalogul 
mijloacelor fixe şi activelor 
nemateriale. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”. 

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 2007 

Nani Mhail 

230. 

Проблемы 
бухгалтерского учета в 
Реcпублике Молдова в 
условиях европейской 
интеграции. 
 

Научнaя конференция 
«Развитие 
экономического 
сотрудничествa между 
Беларусью и  
Молдовой в рамках 
европейской и 
региональной 
интеграции». 

М.Э.А., Белорусский 
Государственный 
Экономический 
Университет, Кишинэу,  
29-31 марта 2007 г. 

Nederiţa 
Alexandru 

231. 

Aspecte noi ale 
contabilităţii veniturilor şi 
cheltuielilor extraordinare. 
 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 2007 

Nederiţa 
Alexandru 

232. 

Aspecte ale contabilităţii 
operaţiilor de factoring în 
etapa contemporană. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 2007 

Sandu A 

233. 
Globalizarea relaţiilor 
economice şi financiare 
internaţionale. 

Conferinţa „Economic 
growth in conditions of 
internationalization”. 

Institul de Economie, Finanţe 
şi Statistică, Chişinău, 6-7 
septembrie 2007 

Ştahovschi Ada 
Borş I. 

234. 

Integrarea monetar bancară 
europeană. 

Simpozionul ştiinţific 
internaţional 
„Cercetarea universitară 
în secolul XXI: 
provocări şi 
perspective”. 

ULIM, Chişinău,  
15-17 octombrie 2007 

Ştahovschi Ada 
Bucuci O. 
 

235. 

Unele probleme privind 
calcularea costurilor în 
construcţie. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”. 

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 2007 

Tostogan Pavel 

236. 

Aspecte contabile privind 
locaţiunea bunurilor 
imobile. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”. 

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 2007 

Ţugulischi 
Iuliana 

237. 

Rolul contabilităţii în 
sistemul informaţional. 

Seminarul bilateral 
„Dezvoltarea durabilă a 
României şi Republicii 
Moldova în context 
european şi mondial”. 

Academia Română, ASE, 
Constanţa, România,  
19-21 septembrie 2007 

Ţurcanu Viorel 

 
 



 217

1 2 3 4 5 

238. 

Participarea în discuţii la 
temă.  

Conferinţa 
Internaţională 
„Supravegherea publică 
în spiritul Directivei a 
VIII-a a Consiliului 
European”. 

SEPAAD ( Partenerul Sud-
Est European), Chişinău, 28 
aprilie 2007 

Ţurcanu Viorel 

239. 

Aspecte ale teoriei 
contabilităţii 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 2007 

Ţurcanu Viorel 

240. 

Некоторые аспекты 
классификации 
обязательств, их 
признаниe и оценки. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională 
„Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 2007 

Vasilieva A. 

 

CIBERNETICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ 

241. 

Jobs ordering for some 
particular cases of the Mxn 
Bellman-Johnson problem. 

Congresul internaţional ARA  „Pro 
–Active. Partners-hip în creativity 
for the Next Generation”.  

Academia 
Română-
Americană  de 
Arte şi Ştiinţe, 
România, Braşov,  
31 iulie – 5 
august, 2007 

242. 

About approximative 
solutions of bisingular 
integral ecuations in Lp 
space. 

Congresul internaţional ARA  „Pro 
–Active. Partners-hip în creativity 
for the Next Generation”.  

Academia 
Română-
Americană  de 
Arte şi Ştiinţe, 
România, Braşov,  
31 iulie – 5 
august, 2007 

Tutunaru 
Sergiu 

243. 

Partial ordering of jobs in 
the 3xn Bellman-Johnson 
problem. 

Informatics in Knowledge Society 
/Proceedings of the eigth 
International Conference on 
Informatics in Economy. Conferinţă 
internaţională. 

ASE Bucureşti, 
Bucureşti, 
România, 
17-18 mai 2007 
 

Bolun Ion 

244. 
Criterii de eficienţă 
economică a soluţiilor de 
configurare fizică a 
reţelelor locale. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 
2007 

Bolun Ion 
Andronatiev 
Victor 

245. 

Sistem informatic pentru 
managementul catedrei 
universitare. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 
2007 

Costas Ilie 
Bolun Ion 
Prohniţchi 
Andrian 
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246. 
Elemente de marketing 
direct şi interactiv în RM. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 
2007 

Delimarschi 
Boris 

247. 
„Sisteme computerizate de 
testare a cunoştinţelor 
bazate pe rating”. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 
2007 

Delimarschi 
Natalia 

248. 

Информационный 
менеджмент – проблемы 
и решения 
(интердисциплинар-ный 
подход). 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
«Бизнес-информатика», 
международная конференция. 

Университет 
мирового и 
национального 
хозяйства, София, 
Болгария. 
11 октября 2007 г. 

Охрименко 
Сергей 
Мишова 
Татьяна 
Саркисян А. 
Склифос 
Костя 
Спынаки В. 

249. 

Проблемы подготовки 
кадров в области 
информационной 
безопасности. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
«Управление предприятием – 
теория и практика», 
международная конференция. 

Горная 
академия, 
Краков, Польша,  
22-23 ноября 
2007 

Охрименко 
Сергей 

250. 

Modelul macroeconometric 
pentru  
R. Moldova. 

Conferinţa „Economic growth in 
conditions of internationalization”. 

Institul de 
Economie, Finanţe 
şi Statistică, 
Chişinău,  
6-7 septembrie 
2007 г. 

Ganciucov V.  
Naval Elena 
Toacă Zinaida 

251. 

Utilizarea modelului 
„Input-Output” de tip 
Leontief şi a lanţurilor 
Marcov pentru analiză şi 
prognoză a structurii 
macroeconomice. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”. 

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 
2007 

Brăilă 
Alexandru 
Toacă Zinaida 

252. 
Information Management 
in the process of 
knowledge evaluation.     

Informatics in Knowledge Society. ASE, Bucureşti, 
România,  
17-19 mai 2007 

Zacon Tamara 

253. 
Rolul şi locul logisticii 
informaţionale în procesul 
de pregătire a 
economiştilor. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”. 

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 
2007 

Tutunaru 
Sergiu 
Eftodi Iulia 

254. 

Unele aspecte de 
desfăşurare a proceselor 
decizionale în cadrul 
întreprinderii. 

Simpozionul Internaţional al 
Tinerilor Cercetători, ed. V. 

ASEM, Chişinău,  
19-20 aprilie 2007 

Baractari 
Anatolie 

255. 

Particularities of 
organization of decision 
process in enterprises of 
production. 

Informatics in Knowledge Society. ASE, Bucureşti, 
România,  
17-19 mai 2007 

Baractari 
Anatolie 
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256. 

Analysis and optimization 
of some non-smooth 
processes of production of 
various forms of demand 
behavior.  
 

International Symposium 
The Issues Of Calculation 
Optimization 
(ISCOPT-XXXIII). 

V.M. Glushkov 
Institute of 
Cybernetics of 
NAS of Ukraine, 
Ukraine, Crimea 
Large Yalta, 
v.Katsyveli 
September,  
23-28, 2007 

Godonoagă 
Anatol 
Baractari 
Anatolie 
 

257. 

Information Security 
Training for Economists. 

Informational Workshop on 
Informational Technologies and 
Security "ITSEC-07". 

ULIM, Chisinau, 
15-16 noiembrie 
2007 

Ohrimenco 
Serghei, 
Tutunaru 
Sergiu,   
Sklifos 
Constantin 

258. 

Information Security 
training for Economists. 

Informational Workshop on 
Informational Technologies and 
Security "ITSEC-07". 

ULIM, Chisinau, 
15-16 noiembrie 
2007 

Ohrimenco 
Serghei, 
Tutunaru 
Sergiu,   
Sklifos 
Constantin 

259. 

Information Society 
Development and e-
business opportunities in 
the Republic of Moldova. 
 

Seminarul bilateral „Dezvoltarea 
durabilă a României şi Republicii 
Moldova în context european şi 
mondial”. 
 

Academia 
Română, ASE, 
Constanţa, 
România,  
19-21 septembrie 
2007 

Tutunaru 
Sergiu 

260. 

Unele particularităţi de 
implementare a 
instrumentelor electronice 
]n îmbunătăţirea  
competitivităţii 
businessului mic şi 
mijlociu. 

Investigaţiile ştiinţifice ale cadrului 
didactic. 

Universitatea 
cooperativ[ 
comercială din 
Moldova,  
Chişinau,  
19-20 aprilie 2007 

Tutunaru 
Sergiu, 
Iulia Eftodi 

261. 
Economic models maxmin 
and numerical methods of 
solve. 

Informatics in Knowledge Society. ASE, Bucureşti, 
România,  
17-19 mai 2007 

Godonoagă 
Anatol 

 

STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ 

262. 

Основные задачи 
молдавской статистики 
в связи с европейской 
интеграцией. 

Научнaя конференция «Развитие 
экономического сотрудничествa 
между Беларусью и  Молдовой в 
рамках европейской и 
региональной интеграции». 

М.Э.А, 
Белорусский 
Государствен-
ный Экономичес-
кий Университет, 
Кишинэу,  
29-31 марта 2007 

Pârţachi Ion 

263. 

Creşterea economică şi 
dezvoltarea umană 
durabilă prin prisma 
obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”. 

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie  
2007 г. 

Pârţachi Ion 
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264. 

Aplicarea tehnicilor 
gravity în analiza 
relaţiilor comerciale ale 
Republicii Moldova cu 
„Restul Lumii”.  
 

Simpozionul Internaţional 
„Dezvoltarea culturii antreprenoriale 
pentru un management performant 
bazat pe investiţii şi cunoaştere”.  

Satu Mare,  
23-24 iunie 2007 

 

Pârţachi Ion  
Rusu Veronica  
Buzganu 
Andrei  

265. 
Rolul statisticii în 
procesul educaţional. 

Simpozionul ştiinţific „Statistica 
românească după aderare. Provocări 
şi perspective”. 

România. Gura 
Humorului,  
13-14 iulie 2007 

Pârţachi Ion 

266. 
Analiza statistica a 
riscului pentru societăţile 
comerciale la acordarea 
de credite. 

Simpozionul Internaţional „Investiţiile 
şi relansarea economică, Ediţia a VII-
a. 

Bucureşti,  
25-27 mai 2007 

Verejan Oleg 
Hîncu Lilian 

267. 

Rolul şi importanţa 
rezervelor pentru   riscuri 
neexpirate şi a rezervelor  
de daune neavizate 
pentru asigurările din 
Republica Moldova. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”. 

ASEM, Chişinău, 
28-29 septembrie 
2007 

Verejan Oleg 

268. 
Statistical methods used 
in management of 
financial assets portfolio 

The seventh International Symposium 
“Investments and economic 
recovery”.  

ASE Bucureşti, 
May 25-27, 2007 
Bucharest, Romania 

Bradu Marcel 

269. 
Demarcări demografice 
în Republica Moldova de 
la începutul sec. XXI. 
 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”. 

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 
2007 

Hârbu Eduard 

270. 

Impactul activităţii de 
import asupra creşterii 
competitivităţii 
economiei Republicii 
Moldova. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”. 

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 
2007 

Rusu Viorica  
Enachi Natalia 

271. 
Измерение страновой 
конкурентноспособ-
ности. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 
2007 

Şişcan Natalia 

272. 
Роль и значение 
человеческого 
капитала в условиях 
интеграции. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”.  

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 
2007 

Goncearova 
Tatiana 

273. 

Анализ факторов 
экономического роста 
в условиях интеграции. 

Научнaя конференция «Развитие 
экономического сотрудничествa 
между Беларусью и Молдовой в 
рамках европейской и 
региональной интеграции». 
 

М.Э.А., 
Белорусский 
Государствен-ный 
Экономический 
Университет, 
Кишинэу,  
29-31 марта 2007 г. 

Goncearova 
Tatiana 

274. 

Analiza statistică a 
încadrării populaţiei 
tinere în noile condiţii 
economice ale Republicii 
Moldova. 

Sesiunea ştiinţifică naţională cu 
participare internaţională cu tema 
„Progrese în teoria deciziilor 
economice în condiţii de risc şi 
incertitudine”, organizată de Institutul 
de Cercetări Economice şi Sociale 
“Gh. Zane” din cadrul Filialei Iaşi, 
Departamentul de Cercetări 
Economice. 

Institutul de 
Cercetări 
Economice şi 
Sociale “Gh. Zane” 
din cadrul Filialei 
Iaşi, Departamentul 
de Cercetări 
Economice, 28-29 
septembrie 2007, 
Iaşi, România. 

Bologan 
Mihail 
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275. 

Analiza statistică a 
oportunităţilor 
studenţilor ASEM, din 
mediul rural, de a se 
întoarce la baştină. 
 

Simpozionul Internaţional al Tinerilor 
Cercetători, ed. V. 

ASEM, Chişinău,  
19-20 aprilie 2007 

Bologan 
Mihail 

 

MATEMATICĂ 

276. 
Pretorsiuni şi clasificarea 
omologică a unor inele. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 2007 

Bunu Ion 
 

277. 

Modele economico-
matematice şi algoritmi 
pentru soluţionarea unor 
probleme de amplasare a 
centrelor de deservire. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 2007 

Zambiţchi 
Dumitru 
 
 

278. 
Extinderi ale topologiilor 
inelului pe unele extinderi 
ale lui. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 2007 

Vizitiu 
Victor 
 
 

279. 

Funcţia de producţie şi 
proprietăţile ei. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 2007 

Berzan 
Rodica 
 
 
 

280. 
Metodă de rezolvare 
aproximativă a problemei 
de programare în numere 
întregi. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 2007 

Buzurniuc 
Ştefan 

281. 

Despre existenţa 
topologiilor conexe în 
module peste inele 
Dedekind. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 2007 

Chircu 
Pavel 
 
 
 

282. 
Problema controlului 
optimal într-un sistem 
dinamic cu restricţii. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 2007 

Morcov 
Boris 
 
 

283. 

Teorema despre existenţa 
părţilor nonregulare în 
faţă a spaţiului 
Lobachevsky,  
Hn(n-dimensional) în 
poliedre congruente şi 
compacte. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 2007 

Balcan 
Victor 
 
 
 

284. 
Torsiuni într-o clasă de 
algebre associative. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 2007 

Cracilov 
Constantin 
 
 

285. 
Rings with four 
pretorsions. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
”Sisteme algebrice şi ecuaţii 
diferenţiale”. 

Chişinău, august 
2007 

Bunu Ion 
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286. 

On a non regular non 
face-to-face 
descompositions of the 
hyperbolic (Lobachevsky) 
space by compact 
polyedra. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
”Sisteme algebrice şi ecuaţii 
diferenţiale”. 

Chişinău, august 
2007 

Balcan 
Victor        
Makarov 
Victor 
 

287. 
On the center problem. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

”Sisteme algebrice şi ecuaţii 
diferenţiale.” 

Chişinău, august 
2007 

Zambiţchi 
Dumitru 
 

288. 

Valori metodologice ale 
programei analitice 
“Matematica economică”. 

Conferinţa Interuniversitară 
„Modernizarea învăţământului superior 
în contextul  integrării europene”. 

Academia de 
Transporturi, 
Informatică şi 
Comunicaţii, 
Chişinău, RM,  
30 martie  2007 

Dumitru 
Zambiţchi  
Maftuleac 
Dumitru 
 
 

 
BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ 

289. 

Consorţiul eIFL Direct 
Moldova: perspectivele 
dezvoltării. 

Simpozionul Ştiinţific Naţional Anul 
Bibliologic, ediţia a 16-a „Probleme 
actuale şi proiecte de perspectivă ale 
domeniului bibliotecar”. 

Biblioteca 
Naţională a 
Republicii 
Moldova, 
Chişinău, RM, 
28 martie 

Ghinculov 
Silvia 
Cheradi 
Natalia  

290. 

Bazele de date electronice 
EBSCO. 

Seminarul „Bibliotecile în mediul 
electronic. Accesul la informaţie şi 
dreptul de autor”.  
 

Biblioteca 
Publică de 
Drept, Chişinău, 
RM,  
23 aprilie 

Căldare 
Eugenia 

291. 
Iniţiative de parteneriat: 
Consorţiul eIFL Direct 
Moldova. 

„In focus – legal research”, Lansarea 
Proiectului Internaţional. 
 

Biblioteca 
Publică de 
Drept, Chişinău, 
RM, 21 mai 

Ghinculov 
Silvia 
Cheradi 
Natalia 

292. 
Camera Naţională a 
Cărţii asigură moderaţia 
şi înţelepciunea 
schimbărilor. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Informaţia şi cunoaşterea – elemente 
indispensabile Societăţii Informaţionale”. 

Camera 
Naţională a 
Cărţii, Chişinău, 
RM, 1 iunie 

Ghinculov 
Silvia 
 

293. 

Biblioteca digitală – o 
nouă provocare în 
modernizarea 
învăţământului superior 
din Republica Moldova. 

Conferinţa Internaţională „Probleme 
actuale ale economiei globale”. 

Universitatea 
„Ovidius”, 
Constanţa, 
România,  
10 septembrie 

Ghinculov 
Silvia 
 

294. 
Informaţia electronică 
pentru biblioteci: 
iniţiativa eIFL Direct. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 2007 

Ghinculov 
Silvia 
Cheradi 
Natalia 

295. 

Инновации в 
маркетинге услуг как 
условие повышения 
конкурентоспособ-
ности организаций 
сферы обслуживания. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
„Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere”.  

ASEM, 
Chişinău,  
28-29 
septembrie 2007 

Railean 
Elena 
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296. 

Schimbul de informaţii şi 
interacţiunea de reţea în 
cadrul Consorţiului eIFL 
Direct. 

Conferinţa Internaţională 
„Dimensiuni manageriale în activitatea 
instituţiei info-bibliotecare: concepte, 
experienţe, orientări”.  

Universitatea 
Liberă 
Internaţională 
din Moldova, 
Chişinău, RM,  
17 octombrie  

Ghinculov 
Silvia 
Cheradi 
Natalia 
Railean 
Elena 

297. 

Cultura organizaţională 
şi eficienţa activităţii de 
bibliotecă. 

Conferinţa Internaţională 
„Dimensiuni manageriale în activitatea 
instituţiei info-bibliotecare: concepte, 
experienţe, orientări”. 

Universitatea 
Liberă 
Internaţională 
din Moldova, 
Chişinău, RM,  
17 octombrie 

Zelenschi 
Angela 
Cheradi 
Natalia 

298. 

Ediţiile electronice şi 
bibliotecile electronice ca 
elemente ale unei 
categorii de sisteme 
informaţionale. 

Conferinţa Internaţională „Biblioteca 
Municipală pentru viitor – Dezvoltare. 
Progres. Parteneriat. Colaborare”.  
 

Biblioteca 
Municipală 
„B.P. Hasdeu”, 
Chişinău, RM,  
18 octombrie 

Ghinculov 
Silvia 
Cheradi 
Natalia 

299. 

Informaţia electronică 
licenţiată ca efect al 
colaborării dintre autori, 
editori şi utilizatori. 

Conferinţa Internaţională „Biblioteca 
Municipală pentru viitor – Dezvoltare. 
Progres. Parteneriat. Colaborare”.  
 

Biblioteca 
Municipală 
„B.P. Hasdeu”, 
Chişinău, RM,  
18 octombrie 

Căldare 
Eugenia 
Railean 
Elena 

300. 

Asigurarea tehnologico-
informaţională a 
bibliotecilor electronice 
în cadrul sistemului de 
instruire şi cercetare. 

Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a 
Colaboratorilor, Doctoranzilor şi 
Studenţilor UTM. Secţiunea 
Biblioteconomie. Informare. 
Documentare. 

Universitatea 
Tehnică a 
Moldovei, 
Chişinău, RM,  
21 noiembrie  

Cheradi 
Natalia 

301. 

Relaţii Publice ca o 
formă specifică de 
comunicare în bibliotecă. 

Conferinţa ştiinţifică „Secolul 21 – secol 
al comunicării: aspecte etico-morale”, 
Colegiul de Construcţii şi Asociaţia 
Bibliotecarilor din Republica Moldova.  

 
29 noiembrie 
 

Cheradi 
Natalia 

 
BAZELE INFORMATICII ECONOMICE 

302. 

From recursive programs 
to the Adaptable procesors 
construction. 

Congresul internaţional 
ARA  „Pro –Active. 
Partners-hip în creativity 
for the Next Generation”.  

Academia Română-
Americană de Arte şi 
Ştiinţe, România, 
Braşov,  
31 iulie –5 august, 
2007 

Todoroi Dumitru  

303. 

Computer Aided 
Education Sistems in 
Know Ledge Based 
Society: From SUPER-
TES to MULTIMEDIA 
OFFICE-Test”. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”. 

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 
2007 

Todoroi Dumitru 

304. 
Proiectul dicţionarului 
enciclopedic ilustrat 
computerizat DEI 
MULTIMEDIA. 

Terminologie-
Terminologic-
Terminotică. 

ASE Bucureşti,  
9-10 octombrie 2007 

Todoroi Dumitru 

305. 
 

Despre complexitatea 
algoritmilor de acoperire a 
unei mulţimi de vârfuri din 
graf cu mulţimi convexe. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Creşterea 
competitivităţii şi 
dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere”. 

ASEM, Chişinău,  
28-29 septembrie 
2007 

Prisăcaru Anatol 
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306. 

Tehnologii avansate – 
rezultate performante. 

Conferinţa: 
Interuniversitară: 
„Modernizarea 
învăţământului superior în 
contextul  integrării 
europene”. 

Academia de 
Transporturi, 
Informatică şi 
Comunicaţii, 
Chişinău, RM,  
30 martie  2007 

Capaţină Valentina 

307. 

Analiza comparativă între 
tipul de instruire tradiţional 
şi cel comunicativ în 
predarea limbilor străine. 
 

Conferinţa: 
Interuniversitară: 
„Modernizarea 
învăţământului superior în 
contextul  integrării 
europene”. 

Academia de 
Transporturi, 
Informatică şi 
Comunicaţii, 
Chişinău, RM,  
30 martie  2007 

Capaţină 
Valentina 
Talpă A. 

 
CENTRUL DE CERCETARE ECONOMICĂ 

308. 
Evaluarea impactului de 
reglementare în Republica 
Moldova 

RIA-MOLDOVA Banca Mondială Eugeniu Gîrla 

309. 

Premise şi oportunităţi ale 
dezvoltării durabile a 
Republicii Moldova în 
context european. 

Simpozionul ştiinţific 
Internaţional 
„Dezvoltarea durabilă a 
României şi Republicii 
Moldova în context 
european”. 

I.N.C.E. al Academiei 
Române, 
Universitatea „Ovidius”, 
Constanţa,  
18-19 septembrie 2007 

Guţu Corneliu 

310. 

Componenta investiţională 
a dezvoltării durabile în 
Republica Moldova. 

Simpozion ştiinţific 
Internaţional 
„Finanţarea regională a 
dezvoltării durabile”. 

Universitatea Ecologică 
din Bucureşti, 
I.N.C.E. al Academiei 
Române, 
Tulcea,  
1-2 noiembrie 2007  

Guţu Corneliu 

311. 

Торгово-экономическое 
сотрудничество 
Республики Молдова и 
Республики Беларусь в 
контексте европейской 
экономической 
интеграции. 

Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Беларусь-Молдова – 
15 лет 
дипломатических 
отношений». 

Институт истории, 
государства и права АН 
Республики Молдова, 
Кишинэу, 
16 ноября 2007 

Guţu Corneliu  
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Concluzii şi propuneri 

 
În anul 2007, activitatea de cercetare ştiinţifică efectuată în cadrul ASEM, s-a axat pe 

realizarea a 35 de teme de iniţiativă (cercetare ştiinţifică nefinanţată) şi 7 teme finanţate. 3 teme 

au fost finanţate de la buget cu un volum de finanţare de 453 mii lei: 

1. Proiectul „Direcţii şi posibilităţi de asigurare şi dezvoltare a competitivităţii în 

condiţiile Republicii Moldova”. Volumul finanţării: 200 mii lei. 

2. Proiectul „Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice, 

de reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în contextul SCERS”. 

Volumul finanţării 160 mii lei. 

3. Proiectul „Rolul oraşelor mici în dezvoltarea complexului agroindustrial şi 

localităţilor rurale în Republica Moldova”. Volumul finanţării: 93 mii lei. 

Patru lucrări au fost efectuate pe bază de contract cu un volum de finanţare de 181600 lei: 

– în colaborare cu Univ. din Potsdam şi Univ. Cluj Napoca (volumul finanţării – 2000 

euro sau 32800 lei); 

– în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (volumul 

finanţării – 140 mii lei); 

– în colaborare cu Centrul Analitic Independent „Expert group” (volumul finanţării – 

6600 lei); 

– în colaborare cu Academia de Administrare Publică (volumul finanţării – 2200 lei). 

În stadiu de realizare se află proiectul TEMPUS JEP_27034_2006 „Studii de Masterat în 

Integrare Europeană şi Politica Europeană de Vecinătate – MEINEPO”, finanţat de Comisia 

Europeană, Programul TEMPUS. Volumul finanţării: 78747 euro sau 1291451 lei. 

Rezultatele activităţii ştiinţifice, obţinute în anul 2007, sunt reflectate în 567 de lucrări 

publicate, inclusiv 8 monografii, 4 manuale, 37 materiale metodico-didactice, 518 articole 

ştiinţifice (74 din ele – în presa internaţională).  

În anul 2007 cadrele didactice, doctoranzii, competitorii şi masteranzii ASEM au participat 

la 76 de simpozioane, conferinţe, seminare şi mese rotunde, inclusiv la 55 de manifestări 

ştiinţifice internaţionale, care au avut loc în Moldova şi peste hotarele ei. În total au fost 

prezentate 353 de referate şi comunicări, inclusiv 281 de comunicări la manifestări ştiinţifice 

internaţionale. 

În anul de referinţă, cu contribuţia catedrelor ASEM, au fost organizate 4 Conferinţe 

Ştiinţifice Internaţionale. În acest context, este de menţionat că în cadrul a 21 de catedre 

activează 25 de cercuri ştiinţifice studenţeşti, în care sunt implicaţi peste 826 de studenţi.  
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 La ASEM activează 8 consilii ştiinţifice specializate, abilitate cu dreptul de a examina 

tezele de doctor în ştiinţe economice, care cuprind 10 specialităţi. La moment la doctorat îşi fac 

studiile 251 persoane, din care 215 doctoranzi şi 36 competitori. În anul 2007 au fost susţinute: 3 

– teze de doctor habilitat şi 18 teze de doctor.  

Pentru anul 2008, în scopul promovării cercetărilor ştiinţifice şi creşterii gradului de 

integrare în structurile de cercetare naţionale şi internaţionale, se propun următoarele:  

1. Finalizarea activităţilor de elaborare şi participare la concursurile de proiecte 

internaţionale lansate pentru anii 2007-2008 cu următoarele teme:  

• „Educarea şi instruirea cu privire la fluxurile migraţioniste europene in Republica 

Moldova”, în cadrul Programului AENEAS, finanţat de Comisia Europeană. 

• „BRIDGE – Catalizarea cooperării şi înţelegerii mutuale dintre Uniunea Europeană 

şi ţările Ucraina, Republica Belarus, Republica Moldova, Federaţia Rusă în 

contextul implementării Politicii Europene de Vecinătate”, finanţat de Comisia 

Europeană. 

• „TRIPLEX CBC net WORKS” – în cadrul Programului „Politica de Vecinătate – 

Cooperare Transfrontalieră”, finanţat de Comisia Europeană. 

2. Promovarea activităţilor de instruire şi diseminare a informaţiilor complexe referitoare 

la accesarea Programelor Europene Comunitare (TEMPUS IV, ERASMUS MUNDUS External 

Cooperation Window, FP-Seventh Framework Programme, COST) şi altor instrumente 

financiare europene (Programul de Vecinătate 2004-2006, Programul de Vecinătate 2007-2013, 

Programul CADSEES (în special dimensiunea SEES – Spaţiul European de Sud-Est şi BS-

Marea Neagră) sub forma de seminare şi prezentări trimestriale pentru cadrele didactice. 

3. Participarea prioritară a cadrelor didactice şi doctoranzilor la executarea proiectelor de 

cercetare pentru 2008 din cadrul programului de stat – Elaborarea mecanismelor şi metodelor de 

stimulare a creşterii economice, de reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în 

contextul SCERS, Programului Naţional „Satul Moldovenesc” şi Planului de acţiuni „Republica 

Moldova – Uniunea Europeana”.  

4. Implementarea prevederilor proiectului TEMPUS JEP-27034 – 2006 „Studii de 

Masterat în Integrarea Europeană şi Politica Europeană de Vecinătate” – în cadrul Programului 

TEMPUS, finanţat de Comisia Europeană. 
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